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 في المقدمة

 هذا الكتاب جاء لخدمة كل ما يحتاجه الصيدلي من معلومات طبية

في هذا الكتاب شرح مبسط للمعلومات الطبية التي يحتاجها كل صيدلي سواء في 

الصيدلية او المستشفى او حتى في حياته االجتماعيه ،المعلومات اغلبها تكون مرفقة 

 مع الصور ، الكتاب مأخوذ من مصادر عديدة اهمها كتاب لبنكوت وعدة مواقع عربية

العلم نور الحياة، وسبيل الخير والرفعة والمجد للفرد واألمة به يعرف اإلنسان طريقه 

 وغايته

 

 محتوى الكتاب
 الفصل االول علم االدوية

 الفصل الثاني الدواء بالشكل الملخص

 الفصل الثالث االدوية الشائعة

 الفصل الرابع معلومات طبية

 الفصل الخامس سؤال وجواب طبي

 

 

 محتويات الفصل االول

 الحركة الدوائية

 مقلدات الودي

 مقلدات النظير الودي

 األدوية المؤثرة في الجهاز العصبي الذاتي

 منبهات الجملة العصبية المركزية

 الفا بلوكر

 بيتا بلوكر

 األدوية المخدرة
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 مسكنات األلم المركزية)االدوية المخدرة(

 مسكنات األلم غير المخدرة

 مضادات االلتهاب غير الستيروئيدية

 مضادات الذهان

 ادوية مضادة لالكتئاب

 الصداع

 الصرع واألدوية المضادة للصرع

 ادوية المهدئات  وحاالت القلق

 أدوية المضادة للدوار والقيء

 األدوية المضادة لداء باركنسون

 ادوية القلب والشرايين وتشمل االتي

 ادوية الذبحة الصدرية

 االدوية المثبطة النزيم محول األنجيوتنسين

II ضادات مستقبالت أنجيوتنسين   

 كالسيوم جنل بلوكر

 المدرات

 أدوية النوبة القلبية

 أدوية الدهون

 أدوية الضغط التي تستخدم عند الحوامل

 أدوية فشل قلب االحتقاني

 أدوية القرحة تشمل االتي

 أدوية مثبطات مضخة البروتون

 حاصرات مستقبالت الهستامين 2

 مضادات الحموضة وتطبل البطن

 أدوية عسر الهضم والقلس المعدي المريئي

 مضادات اإلسهال

 المسهالت

 أدوية القولون والمستقيم

 أنزيمات المعثكلة والحموض الصفراوية

 مضادات التشنج

 اإللتهاب الكبد الفيروسي أ .ب.ج

 ادوية التهاب المسالك البولية
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 أدوية اضطرابات الكلى والمثانة

 أدوية التهابات التناسلية النسائية

 أدوية غدة البروستات

 أدوية العنانة

 ادوية النقرس

 ادويةتخلخل العظام

 ادوية التهاب المفاصل الروماتويدي

 ادوية الذئبة

 ادوية مرخيات العضالت

 ادوية السكر

 أدوية الدرق

 حبوب منع الحمل الفموية

 الستيروئيدات القشرية

األدوية الجلدية )الستيروئيدات القشرية 

 الموضعية(

 األدوية الجلدية )مضادات الحكة(

 األدوية الجلدية )المستحضرات الحاجزية(

األدوية الجلدية )األدوية المضادة لإلنتانات 

 الجلدية(

 األدوية الجلدية )أدوية القمل والجرب(

 األدوية الجلدية )أدوية العد او حب الشباب(

 األدوية الجلدية )أدوية الصدفية(

  األدوية الجلدية )أدوية الثآليل(

 األدوية الجلدية )أدوية اإلكزيمة(

 مضادات الهيستامين

 أدوية جهاز التنفسي

 أدوية السعال و المنبهات التنفسية

 األدوية األنفية

 األدوية األذنية

 األدوية العينية

 أدوية التقرحات الفموية والتهاب اللثة

 مضادات اإلنتانات الفطرية الفموية
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 مضادات النخور

 امراض الدم

 ادوية المضادة للتخثر

 ادوية المضادة للنزف

 المضادات الحيوية

 الفيتامينات

 المعادن

 

 : علم االدوية ولالفصل اال

الفصل عدة ادوية مرفقة بالصور وبشركات مختلفة وهذا لقد وضعنا في اغلب  ولقبل البدء بالفصل اال

المواضيع ,حيث ان اغلب اليعني ان الدواء له شكل واحد فقط ونحن رفقنا لكم االدوية االكثر شهره 

 الموجوده في هذا الفصل مرفقة بالصور لتوصيل الفكرة لكم بشكل سلس

 

 مقدمة في علم االدوية

 بهذا الخاصة المصطلحات على كالتعرف عام، بشكل األدوية علم عليها يقوم التي األسس مجموعة على الفصل هذا سنتطرق في

 بها يمر التي المراحل على التعرف إلى باإلضافة النفسية، األدوية علم تحت سنتناولها التي المفاهيم من كثير عليها تعتمد والتي العلم

  وسنقوم بوضع صورة كل دواء ان توفر لدينا الجسم داخل رحلته في عقار أي

 في تكمن واإلجابة فحسب؟ وآثارها األدوية على نتعرف أن علينا أم التفصيالت، هذه مثل لمعرفة ضرورة هناك هل سائل يتساءل وقد

 تطرأ التي والتغيرات بها، نستخدمه التي والطريقة عليها، يوجد التي الصورة معرفة بالضرورة يتضمن إنما عقار أي على تعرفنا أن

 إلى فيتحول الغذائي التمثيل عمليات عليه تقع ثم تناوله، عند نشطة غير صورة في يكون قد فالعقار. الجسم داخل رحلته أثناء عليه

 الفعالة المواد من مجموعة إلى الغذائي التمثيل عمليات أثناء يتحول العقاقير بعض إن بل. المطلوبة آثارها تعطي وفعالة نشطة مادة

 Active النشطة النواتج نتيجة عقار، من أكثر كان لو كما الواحد العقار ويصبح أخرى، فعالة مادة إلى بدوره يتحول منها كل

metabolites طويلة، لساعات يعمل فيظل الجسم داخل العقار عمل مدة من تغير التغيرات وهذه. الغذائي التمثيل في تحدث التي 

 .فيها مرغوب غير آثارا   ويعطي

 أدوية تناول عليهم يحظر المثال سبيل على الكلوي والفشل الكبد فمرضى عليه العقار تأثير مدى في للفرد الصحية الحالة تؤثر قد كما

 يترتب مما جيدا ، تمثيال   العقار تمثيل دون الكبد كفاءة عدم تحول قد أو الغذائي، التمثيل بعمليات يقوم الذي الكبد ترهق أنها إذ بعينها

 يستمر ثم ومن منه، والتخلص الجسم من الدواء خروج عملية بطء إلى الكلوي الفشل يؤدي قد كما. ضارة تمثيل نواتج وجود عليه

 قد كما. عنها غنى في المريض يكون التي األعراض من مجموعة حدوث عليها يترتب الالزم من أطول فترة الجسم في الدواء وجود

 تناوله نتيجة المريض حالة تدهور إلى يؤدي مما سيئة، حالة في أصال   هما اللذين والكليتين الكبد من كل كفاءة على العقاقير تؤثر

 فإن وبالتالي أخرى، ناحية من المريض صحة في تؤثر كما ناحية، من العقار كفاءة في تؤثر العوامل هذه كل. ذاك أو العقار هذا

 في ننشده ما وهذا العالجية، العملية من الهدف يحقق بما للمريض واألمثل المناسب العالج تحديد في يساعد األمور هذه مثل معرفة

 .الكتاب هذا
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 األدوية علم مجال في هامة مصطلحات

 Drug: العقار -1

 

 الفرنسية الكلمة من مشتقة كلمة هي عقار؟ كلمة تعني فماذا معينة، مرضية لحالة معين عقار وصف على األدوية علم يعتمد

Drogue الحاالت عالج في محددة وفائدة قيمة لها كيميائية مادة أي يعني له تعريف أبسط في والعقار. الجاف العشب وتعني 

 مرتبطا   التعريف فيها أصبح درجة إلى المسميات اختلفت فقد عقار، لكلمة وجامعا   مانعا   تعريفا   نضع أن يمكنا ال ذلك ومع. المرضية

 في وتغيرات تأثيرات من العقار يحدثه ما على تعتمد تعريفات فهناك. عمله في باحث كل يستخدمه الذي اإلجرائي التعريف بطبيعة

 أو منبهة مادة بأنه العقار يُعرف قد التعريفات هذه ووفق. والمزاجية والسلوكية النفسية الوظائف في أو األعضاء، ووظيفة بناء

 .Hallucinogens مهلوسة مادة أو Depressants مثبطة مادة أو Stimulants منشطة

 أو فيزيائية مادة أي أنه على تعريفه يمكن وبالتالي استخدامه، من الهدف أو منه، أنتج الذي مصدره أساس على العقار يُعرف قد كما

 يتسع ال والحقيقة. األلم لتسكين أو المعالجة أو التشخيص أو الوقاية بهدف تُعطى معدني، حيواني، نباتي، مصدرها كان أي كيميائية

 -:التالي النحو على بسيطا   تعريفا   نضع أن يمكن ولكن عقار، بكلمة الخاصة التعريفات كل لسرد المجال

 أو الحقن أو بالفم) طريقة وبأي( غازية أو سائلة أو صلبة) الصور من صورة بأي الحي الكائن يتناولها مادة كل هو العقار" 

 بنائية، تركيبية تغيرات كانت سواء الكائن هذا في تغيرات إلى وتؤدي( تخليقيا   أو طبيعيا  ) مصدرها كان وأيا  ( التدخين أو االستنشاق

 والسلوكية والنفسية الجسمية التغيرات التأثيرات هذه وتشمل كله، الجسم في أو الجسم من معين جزء في وظيفية تغيرات أو

 .والمزاجية

 مصادر تتمثل ما وعادة. نفسه الطعام كان لو حتى عقارا   الشروط هذه عليها تنطبق مادة أي نعتبر أن يمكن التعريف هذا ووفق

 ثالثة دواء كل يُعطى ما وعادة. كيميائيا   مخلقة تكون وقد حيوانية، أو نباتية أو( واألحماض األمالح) معدنية مصادر في العقاقير

 :هي أسماء

 .الكيميائي التركيب أي:  الكيميائي االسم -أ

 .باراسيتامول عقار نقول كأن العالم، مستوى على العقار به يُعرف الذي العالمي الشهرة اسم وهو :العلمي االسم -ب

 الرغم على التجارية الناحية من األدوية أسماء تختلف ما وعادة للدواء، المنتجة الشركة تطلقه الذي االسم وهو :التجاري االسم -ج

 بانادول، قبيل من بأسماء الباراسيتامول عقار يسوق أن ذلك ومثال. تقريبا   الجرعة ونفس الكيميائية، المادة نفس على احتوائها من

 .وهكذا بارامول

 

 Poison السم  -2

 إحداث أو معين، وظيفي خلل أو اضطراب إلى منها بسيطة جرعة تناول يؤدي معدنية أو حيوانية أو نباتية أو كيميائية مادة أي

. تناولها وطريقة وكميتها لنوعيتها وفقا   الوفاة إلى تؤدي وقد. الكيميائية وآثارها خصائصها نتيجة الصحة، على جسيمة أضرار

 عن زائدة بكميات تناوله تم إذا سما  ( العالج في المستخدمة المادة) العقار يصبح قد إذ ،" عقار" بمصطلح المصطلح هذا ويرتبط

 توصف التي للعقاقير البعض استخدام سوء في نراه ما وهذا. المحددة العالجية آثارها تُحدث التي الكمية عن زائدة أو المطلوب

 الطبية التأثيرات عن بعيدة أخرى تأثيرات على الحصول بغرض زائدة بكميات المريض غير الفرد ويتناولها معينة، أمراض لعالج

 النشوة من حاالت على الحصول وإنما السعال توقف بغرض ليس السعال أدوية بعض تناول حاالت في يحدث كما المعروفة، العالجية

 .نفسية تأثيرات لها مواد من العقاقير هذه تحتويه ما نتيجة النشاط أو
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 Drug Receptors  الدواء مستقبالت -3

 على موجودة المستقبالت هذه تكون وقد العقار، استقبال يتم حيث بالخلية، الدواء فيها يتحد التي االرتباط أماكن أو مواضع هي

 إلى 1878 عام Langley النجلي أشار وقد. إلغالقها أو لتنشيطها سواء المستقبالت هذه على العقار ويعمل. داخلها أو الخلية غشاء

 مستقبل لمصطلح األول االستخدام أما. القطط لدى اللعاب إفراز معدل على األتروبين مادة ألثر دراسته عند مرة ألول الموقع هذا

 .1913 عام Ehrlich إيرليك يد على فكان

 

 Agonist( المنشطة) الشادة المادة -4

 

 تأثيرات وتعطي المستقبالت، هذه تنشط ثم ومن معها، وتتفاعل بمستقبالته وتلتحم بالدواء شبيهة كيميائية مادة أي هي

 تعطي األولى الحالة وفي Partial agonist جزئيا   أو Full agonist كامال   التنشيط يكون وقد. األصلي للدواء إضافية فارماكولوجية

 كل المادة شغلت لو حتى جزئية االستجابة فتكون الثانية الحالة في أما المستقبالت، لكل شغلها طريق عن لها استجابة أقصى المادة

 .المستقبالت

 

 Antagonist المضادة المادة -5

 ومن الدواء، وجه في تغلقه كانت لو كما فقط، المستقبل تشغل ولكنها تنشيطها، دون الدواء بمستقبالت ترتبط كيميائية مادة أي وهي

 .أخرى لمادة الفارماكولوجي التأثير تضاد مادة أي هي أو. الفارماكولوجي تأثيره تمنع وبالتالي المستقبل، بهذا العقار التحام تمنع ثم

 

 Drug combination األدوية مشاركة -6

 

 زيادة أو أحدهما سمية تقليل بهدف إما وذلك الصيدالني، الشكل في متحدين أو منفصلين كانا سواء معا   دوائين إعطاء بها ويقصد

 :التالية األشكال أحد المشاركة هذه تأخذ وقد. اآلخر تأثير
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 عليها نحصل التي الفعالية وبنفس معا   تؤخذ أدوية عدة مفعول على الحصول يمكن الحالة هذه وفي Addition إضافية مشاركة  -1

 .حدة على كل أدوية هذه أعطينا لو

 إذا فعاليتها على الحصول من أكبر بصورة معا   األدوية مفعول على الحصول أي Synergism مساندة أو تآزرية مشاركة  -2

 .حدة على كل أعطيت

 .منهما كل مفعول زيادة بهدف معا   دوائين إعطاء أي Potentiation تقوية مشاركة    -3

 التحام نتيجة له، معاكسا   مفعوال   يعطي أو اآلخر، مفعول أحدهما فيلغي معا   دوائين إعطاء أيAntagonism   متضادة مشاركة  -4

 .اآلخر الدواء مستقبالت بنفس أحدهما

 

 Dose الجرعة -7

 

 .ما مرض تشخيص أو عالج بهدف عضوية وظيفة لتغيير الالزمة الدواء كمية هي

 Therapeutic dose العالجية الجرعة -8

 من جرعة أكبر أي Maximal dose األعلى الحد بين تتراوح وهي والجسم، الدواء بين تجاوب أفضل تُحدث التي الجرعة وهي

 الجسم، في حيوية تغيرات إحداث على قادرة كمية أصغر وهي Minimal dose األدنى الحد وبين سامة، تفاعالت تسبب ال الدواء

 -:وهي به، المرتبطة الفرعية المفاهيم من مجموعة العالجية الجرعة مفهوم تحت ويندرج. تقريبا   الحدين متوسط هي أي

 أدنى بحد األفراد من %50 لدى المطلوب العالجي التأثير إحداث على قادرة كمية أقل وهي :Effective Dose الفعالة الجرعة   -أ

Minimum Effective Dose (MED-50). 

 اعتبارها يمكن والتي( LD-50) األفراد من %50 لدى الموت إلحداث كافية جرعة أقل وهي :Lethal Dose المميتة الجرعة -ب

 .الدواء لسمية مؤشرا  

 على المميتة الجرعة بقسمة حسابه ويمكن الدواء، استخدام في اآلمن المؤشر وهو :Therapeutic Index العالجي المؤشر -ج

 وهذا أكثر، أو مرات عشر بنحو المميتة الجرعة من أكبر الفعالة الجرعة تكون أن ويجب LD-(50/MED-50)) الفعالة الجرعة

 .الدواء أمان زاد كلما العالجي المؤشر ارتفع كلما أنه يعني

 مضاعفة يعني ال المثال سبيل على الجرعة فمضاعفة الشيء، بعض معقدة لها االستجابة تكون أن يمكن الفعالة للجرعة وبالنسبة

 له االستجابة ومدى الدواء جرعة بين العالقة وتمثل. الجرعة مضاعفة عند العكس إلى فيه األمر ينقلب األدوية بعض إن بل التأثير،

 من فقليل Dose- response effect االستجابة الجرعة بتأثير يُعرف فيما ذلك على مثاال   ونضرب. األدوية علم في المشكالت إحدى

 تناول يؤدي وبالطبع التيقظ، إلى منها كبير كوب تناول يؤدي بينما االمتحانات، فترة التيقظ على الطالب يساعد ال قد مثال   القهوة

 تعكس للقهوة المختلفة االستجابات وهذه. والتوتر الرعشات ظهور إلى أقداح 6-5 شرب يؤدي بينما أفضل، نتائج إلى كوبين

 الكمبيوتر على الطباعة مهارات تحسن القهوة من المعتدلة الجرعات أن يتضح المثال هذا وفي. الدم في للعقار المختلفة التركيزات

. القهوة من كمية بأقل تتأثر قد كثيرا   نمارسها ال التي المهارات بعض أن كما. األخطاء زيادة إلى تؤدي األكبر الجرعات بينما مثال ،

 .للدواء البيوكيميائي التركيب تفاصيل وكذلك ذاتها االستجابة بتفاصيل تحديدها يمكن واالستجابة الجرعة بين العالقة فإن ثم ومن

 :يلي فيما نوجزها العوامل من بالعديد العالجية الدوائية الجرعة وتتأثر
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 األطفال ويعتبر. البالغين في المستخدمة تلك عن السن وكبار األطفال عند المستخدمة الدواء جرعة تختلف حيث :المريض سن  -1

 طريق عن سواء معادالت عدة لذلك وتُستخدم بدقة، لديهم المستخدمة الجرعة حساب يجب ثم ومن األدوية، لتناول حساسية أكثر

 :التالي المثال في كما وزنه، أو الطفل، عمر

 .الكبار جرعة X 12+  الطفل عمر/  الطفل عمر=  الطفل جرعة -1

 .الكبار جرعة X 150/  الطفل وزن=  الطفل جرعة -2

 األماكن من وهو أكبر، بشكل لديهن الدهني النسيج النتشار نظرا   الرجال، من باألدوية تأثرا   أكثر النساء تعتبر :المريض جنس  -2

 .األدوية من العديد فيها تتركز التي

 الجرعة زادت المريض، وزن زاد فكلما ثم ومن الجسم، وزن من كيلوجرام لكل الجرعة حساب يتم حيث :المريض وزن  -3

 .المستخدمة

 .امتالئها حال في منه أسرع الطعام من خالية معدة في الدواء امتصاص يكون حيث :الدواء إعطاء وقت   -4

 عن المستخدمة الجرعة من أقل بدورها تكون التي العضلي، الحقن جرعة من أقل الوريدي الحقن جرعة :الدواء إعطاء طريقة  -5

 .الفم طريق

 .الدواء جرعة زادت كلما سريعا ، الجسم من الدواء خروج كان كلما : الدواء إخراج سرعة  -6

 :العقار حياة نصف مفهوم -9

 بالفترة تحديدها ويمكن النصف، إلى الجسم في الدواء تركيز فيها ينخفض التي الفترة هي Half-life للعقار الحياة نصف عمر فترة

 المستخدمة الجرعة من %50 الختفاء الالزمة الفترة هي أو. الجسم خارج الدواء من المستخدمة الجرعة من %50 إلخراج الالزمة

 فترة كانت فإذا. الجسم من تماما   العقار بعدها يختفي التي الفترات عدد حساب ويمكن(. الدواء يتحد حيث) الدم بالزما من الدواء من

( %25) الربع إلى ثم ساعة، 20 بعد النصف إلى الدم في مستواه سينخفض أنه يعني فهذا مثال ، ساعة 20 ما لعقار النصف عمر

 .وهكذا ثالثة، ساعة 20 بعد( %12.5) الثمن وإلى أخرى، ساعة 20 بعد

 Drug accumulation الدواء تراكم -10

 الدواء من سمية أعراض تظهر قد ثم ومن الجسم، من إخراجه عملية لبطء نظرا   تأثيراته تراكم نتيجة الدم في الدواء نسبة زيادة أي

 .الدم في نسبته الرتفاع نتيجة

 يحدث أن ويمكن. المخ في المناسبة العصبية الخاليا مع تماس حالة في يكون أن يجب فإنه السلوك على تأثيره العقار يؤدي ولكي

 العقار وتأثير المريض مطاوعة مدى منها عوامل عدة على تعتمد العقار تناول طريقة بها نحدد التي والطريقة طريق، عدة عبر ذلك

 الفم طريق عن تناولها يتم األدوية ومعظم. الغذائي تمثيله وعمليات جزيئاته، وحجم الدواء ذوبان ومدى الموضعي، النسيج على

 Subcutaneous الجلد تحت فهي الثانية الطريقة أما. الدم مجرى إلى ليصل واألمعاء المعدة جدران عبر الدواء امتصاص يتم حيث

 بسرعة الدواء فيوصل االستنشاق عبر التناول أما للدواء، مستمرة ولكن بطيئة استجابات إلى تؤدي الطرق وهذه العضلي وبالحقن

 .الوريد طريق عن الحقن كذلك الدم مجرى إلى

 بعض طريق عن فعالة غير عناصر إلى منها جزء يتحول األدوية فبعض. وطبيعته الغذائي تمثيله معدل على العالج تأثير مدة وتعتمد

 وقد. الجلد أو البراز أو البول طريق عن منها والتخلص إفرازها يتم العناصر وهذه. الهضمية القناة أو الكبد يفرزها التي اإلنزيمات

 على العقار من معينة جرعة تأثيرات تعتمد كما. فعالة غير مواد إلى تتحول ألنها ضارة آثار أي دون الجسم في األدوية بعض تظل

 كان إذا فقط ولكن المرتفع الدم ضغط تخفيض في فعالة تكون األدوية فبعض الدواء، هذا تناوله عند الفرد فيها يكون التي الحالة

 من جرعة ألقل تناولهم عند معاكس بشكل يستجيبون قد واالنتباه التيقظ مرتفعي األفراد بعض أن كما. تناولها عند مرتفعا   الدم ضغط

 بعض في الحال كذلك. األداء مع فيه تتداخل الذي الحد إلى التيقظ حالة من تزيد المنبهات هذه ألن ببساطة وذلك المنبهة، العقاقير

 .اكتئاب أو قلق من يعانون ال الذين األفراد مزاج في طفيف تغير في تتسبب قد فهي االكتئاب، أو للقلق المضادة األدوية

 PH الحمضية مصطلح -11
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 من ومأخوذ( H) والثاني رجحان، أو احتمالية وتعني Potential كلمة من مأخوذ وهو( P) األول :حرفين من تكون حمضية كلمة

 إلى لإلشارة المصطلح ويستخدم. ما محلول في الهيدروجين أيونات تركيز تعني مجملها في والكلمة ،Hydrogen هيدروجين كلمة

 أما للتعادل، مساويا   7 الرقم يكون حيث( 14 – صفر) بين يتراوح برقم المواد حمضية إلى يشار ما وعادة. ما مادة قلوية أو حمضية

 إلى أشار كلما 14 من الرقم اقترب زاد وكلما. حمضية المادة أن يعني 7 من أقل والرقم قلوية، المادة أن فيعني 7 من أكبر الرقم

 امتصاص عمليات في كبيرا   دورا   المؤشر هذا ويلعب. حمضية أكثر المادة فتكون الصفر من اقتربنا وكلما القلوية، من أكبر درجة

 .وتأثيرها األدوية

 Side effects الجانبية األعراض -12

 

 .الدواء استعمال من تنتج التي المرغوبة غير األعراض وهي

 

 Teratogenicity الماسخ التأثير -13

 أثناء المرأة تناولته ما إذا ما لعقار الخلقية التشوهات أو بالعيوب يعرف ما وهو األجنة، في العالج يُحدثها التي التشويهية اآلثار أي

 .الحمل

 

  Pharmacology األدوية علم -14 

 

 وطريقة الجسم، في ومصيرها وامتصاصها، الجسم، على المختلفة وتأثيراتها وخصائصها األدوية، مصادر في يبحث الذي العلم هو

 في الحيوية واألجهزة الكيميائية المركبات بين المتبادلة والتداخالت السامة، وتأثيراتها وجرعاتها، العالجية، واستعماالتها إخراجها،

 .الجسم

 Pharmacy الصيدلة علم -15

. استخدامها بعد آثارها ومتابعة وتسويقها، للمرضى، وصرفها تخزينها وطريقة وتجهيزها، وتركيبها، األدوية تحضير وفن علم وهو

 (.صيدلية) بيعه فيها ويتم األدوية فيه تُخزن الذي المكان على يُطلق مصطلح أنه كما

 Pharmaceutics الصيدالنية األشكال علم -16
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 المناسب الصيدالني بالشكل وتجهيزها الحيوانية، أو النباتية أو التحليلية أو الطبيعية مصادرها من األدوية تحضير وفن علم وهو

 (.الخ شراب، كبسوالت، أقراص،)

 Toxicology السموم علم -17

 

 ومعالجة تشخيص وأعراض  الجسم، على الكيميائية للمواد الضارة اآلثار بدراسة تقوم التي البيولوجية الطبية العلوم أحد هو

 .منها والوقاية ومضاداتها، التسممات

 Posology العالجية المقادير علم -18

 .دواء ألي السامة والجرعات المناسبة، العالجية الجرعات مقادير تحديد نظم في الفارماكولوجية الناحية من يبحث الذي العلم وهو

 Pharmacopeia األدوية دستور -19

  

 ودرجة وشوائبها عنها، الكشف وطرق والفيزيائية، الكيميائية خصائصها حيث من الدوائية المواد مواصفات يحدد الذي المرجع وهو

 (British البريطاني األدوية دستور: الدساتير هذه أهم ومن. المختلفة واستعماالتها ثباتها، ومدى فعاليتها، وقياس نقاوتها،

Pharmacopeia BP) األمريكي األدوية ودستور United State Pharmacopeia USP)). 

 للعقار الوهمي التأثير -20

 نسميه ما وهو فعالة، مادة توجد ال أي صفرا ، الجرعة هذه كانت إذا خاصة وجرعته الدواء بأثر يتعلق فيما شيقة مسألة هناك

 أن يمكن التأثير وهذا. I'll please ارتاح أو سأسعد أنني"  تعني هذه الوهمي وكلمة للدواء، Placebo effect الوهمي بالتأثير

 على بل فعالة مادة أي على تحتوي ال كبسولة المريض يتناول فقد. دواء أنها على فعالة غير مواد   تناولوا إذا األفراد بعض على نراه

 األعراض ظهور من كال   أن بالضرورة األمر يعني وال. لديه األعراض زوال إلى تؤدي الكبسولة هذه ومثل النشا، أو السكر من كمية

 لقيام كنتيجة جاء الوهمي التأثير أن الواضح من يكون المثال سبيل على األلم اختفاء حالة في ولكن وهم، مجرد هو اختفائها أو

 تأثير مدى يوضح السلوكية التأثيرات من النوع وهذا. تناوله تم العالج أن العتقاد كاستجابة لديه الداخلية المسكنات بإفراز الجسم

 .له الحقيقية التأثيرات خفض أو رفع في الحقيقي العالج

 العقاقير وأشكال صور
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 .الغازية الصورة السائلة، الصورة الصلبة، الصورة منها شتى صورا   العقاقير تأخذ

 

 الصلبة شبه أو الصلبة الصورة أوال  

 Tablets األقراص -1

 

 أو فقط، الفعالة المادة على تحتوي وقد مضغوط، مسحوق صورة في الطبية المادة على تحتوي صغيرة أقراص عن عبارة وهي

 .الخ..  ولونه وشكله تماسكه للقرص تعطي التي األخرى اإلضافات بعض إليها مضافا   الفعالة المادة

 

 Capsules: الكبسوالت -2

 

 وتسمح. مسحوقا   أو سائال   المحتوى هذا كان سواء أكثر، أو لدواء الفعالة بالمادة مملوءة جيالتينية مادة من وعاء عن عبارة وهي

 ال قد أو. الدواء هذا عمل تفسد قد التي Gastric juice المعدية بالعصارة التأثر دون األمعاء إلى المعدة من الدواء بمرور الجيالتينة

 .المعدة التهابات أو قرحة من يعانون الذين المرضى حاالت في كما عليها يؤثر ال حتى المعدة في الدواء وجود المرغوب من يكون

  

 Powders البودرة أو المساحيق -3 

 

. للتناول جاهز مسحوق صورة في تصنيعها معه يسهل مما أخرى مذيبات أي في أو الماء في عادة تذوب ال مواد عن عبارة وهي

 External الظاهري أو الخارجي لالستخدام المساحيق هذه تكون ما وعادة. أكثر أو واحدة مادة على المسحوق هذا يحتوي وقد

use. 
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 Suppositories التحاميلا -4

 

 طريق عن االستخدام على شكلها ويساعد الفعالة، المادة على تحتوي قمع صورة على مواد وهي( لبوس جمع) تالبيس وتسمى

 .المهبل أو الشرج فتحتي

 Ointments & Creams والكريمات المراهم -5

 

 أو الجلد، سطح مثل الخارجي، لالستعمال وتستخدم دهنية تكون ما وعادة صلبة، شبه وإنما للدواء صلبة صورة ليست أنها والحقيقة

 .المخاطية األغشية أو العين،

 :السائلة الصورة: ثانيا  

 Syrup الشراب -1

 

 Solutions المحاليل -2

 

 Mixture المزيج -3

 

 Suspension المعلق -4
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 Drops النقط -5

 

 Ampoules  الحقن -6

 

 نتائج تعطي صورة في تكون وقد. الجسم من مختلفة أماكن في الحقن في الستخدامها أكثر، أو مادة على األمبوالت هذه وتحتوي 

 أطول، لفترة تأثيرها باستمرار يسمح مما طويلة فترات على امتصاصها يتم زيتية صورة أو  الوريدي، الحقن حاالت في كما سريعة

 .العضلي الحقن طريق عن تستخدم التي للذهان المضادة األدوية بعض أو الهرمونات حاالت في كما

 :الغازية الصورة: ثالثا  

 .العمليات في والتخدير الربو، أزمات عالج في الحال هو كما االستنشاق طريق عن تستخدم الدواء من الصورة وهذه

 Spray البخاخ -1

 

 Inhalers االستنشاق -2
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 العقاقير تناول طرق

Routes of drug administration 

 .General عام أو Local موضعي طريقين عن عام بشكل األدوية تُعطى

 :الموضعي التأثير طريق: أوال  

 يكون ال حيث External use الخارجي االستخدام حاالت في وخاصة الجسم من محدد جزء على العقار بعمل الطريقة هذه تسمح

 اآلثار المريض تجنيب ثم ومن عام، بشكل الجسم أنسجة إلى وصوله عدم وبالتالي العامة، الدموية الدورة إلى الدواء وصول مطلوبا  

 األغشية أو الجلد عبر يتغلغل قد الدواء من بسيطا   قدرا   فإن ذلك من الرغم وعلى. الدواء استخدام من ظهورها المحتمل الجانبية

 في بتواجده تسمح التي األخرى بالطرق تناوله تم لو كما خطيرة آثار إلى يؤدي ال بالطبع ولكنه الدموية، الدورة إلى ويصل المخاطية

 .العامة الدموية الدورة

 المخاطية األغشية أدوية أو. وغسول ومسحوق وكريمات مراهم هيئة على توجد التي الجلد أدوية في الطريقة هذه تستخدم ما وعادة

 هيئة على وتوجد الهضمي الجهاز أدوية أو ،Spray رذاذ أو مراهم أو قطرات هيئة على وتوجد واألنف، والحنجرة العين أدوية مثل

 بطريقة المواد بعض تستخدم وقد. غسول أو لبوس هيئة على وتوجد والتناسلي البولي الجهاز أدوية أو Rectal شرجي لبوس

 االمتصاص إلحداث Nebulizers االستنشاق أجهزة استخدام في يحدث مثلما العامة الدموية الدورة في تؤثر ولكنها موضعية

 .االمتصاص ببطء تتميز ألدوية السريع والتأثير

 :بأنها الموضعي التأثير ذات األدوية وتتميز 

 .للمعدة المهيجة اآلثار المريض تجنب    -1

 .تأثيرها مدة في التحكم يمكن    -2

 .السن وكبار األطفال عند االستخدام في األسهل    -3

 .الهضمي الجهاز طريق عن امتصاصها على مترتبة آثار لها توجد ال    -4

 :العام التأثير طريق: ثانيا  

 الجسم أجزاء إلى الوصول ثم ومن العامة، الدموية الدورة إلى ووصولها بامتصاصها تسمح بطريقة تؤخذ ما عادة األدوية وهذه

 :وتشمل المختلفة،

 Oral administration: الفم طريق عن التناول -1

 

 بهذه العالج تناول يتم وكي. للعقار العامة التأثيرات على للحصول االستخدام في شيوعا   الطرق أكثر الفم طريق عن األدوية تناول يُعد

 يكون أن فيجب( مثال   الكبسوالت أو األقراص) الصلب النوع من العقار كان فإذا مناسبة، صورة في العالج يتوفر أن يجب الطريقة

 ويجب. والرائحة واللون الطعم مستساغ يكون أن فيجب( مثال   معلق أو مزيج أو شراب) سائلة صورة في كان وإذا مناسب، حجم في

 .للفم المبطن المخاطي الغشاء أو األسنان يؤذي أال يجب الفم طريق عن األدوية استخدام أن االعتبار في يوضع أن

 :الفم طريق عن التناول مميزات
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 .التناول سهولة    -1

 .نسبيا   آمنة طريقة    -2

 .والحاالت األدوية لمعظم مالئمة طريقة    -3

 .للجرعة مالئمة أشكال بإعطاء تسمح    -4

 .نسبيا   اقتصادية    -5

 .تعقيم إلى تحتاج ال    -6

 .المختلفة الجسم أجهزة على الدواء توزيع خاللها من يتم     -7

 .الجسم على توزيعا   وأكثر المعدة، من امتصاصا   أكثر كان كلما Lipid soluble الدهون في ذوبانا   أكثر الدواء كان كلما    -8

 :الفم طريق عن التناول عيوب

 ومن العامة، الدموية الدورة ودخوله االمتصاص، بعمليات مرورا   تناوله لحظة منذ نسبيا   طويال   وقتا   يأخذ حيث الدواء، تأثير بطء -1

 .تأثيره مكان إلى وصوال   الجسم، أجزاء على توزعه ثم

 .بالطعام امتالئها أو فراغها حيث من المعدة بحالة الدواء امتصاص معدل يتحدد -2

 .المعدية بالعصارة تتأثر األدوية بعض -3

 (.المعدية العصارة إفراز زيادة أو كالقرحة) المعدة وخاصة الهضمي بالجهاز اضطرابات حدوث في األدوية بعض تتسبب قد -4

 .تناوله واستمرار الدواء استخدام على المريض مطاوعة خاللها من نضمن ال-5

 .الكبد في تحدث التي الغذائي التمثيل بعمليات الطريقة هذه تتأثر -6

 .المعدية العصارة بفعل الدواء فيها يتكسر التي أو الطعم، مستساغ غير فيها الدواء يكون التي الحاالت في استخدامها يصعب  -7

 .واإلسهال القيء حاالت في مالئمة غير طريقة     -8

 .الغيبوبة حاالت في مستحيلة طريقة     -9

 .بطيئا   أو ضعيفا   تأثيرها يكون ثم ومن االمتصاص، قليلة األدوية بعض   -10

 تناولها يكون وإنما المعدة، إلى ووصولها ابتالعها بقصد ليس ولكن الفم، طريق عن تناولها يتم التي األدوية بعض فهناك ذلك ومع

 على أو المعدة، على تمر أن دون العامة الدموية الدورة إلى وتصل سريع بشكل امتصاصها يتم حيث Sublingual اللسان تحت

 فيها يحتاج التي القلبية األزمات عالج في تستخدم التي األدوية ذلك ومثال. قصيرة زمنية فترة في المرغوبة آثارها وتُحدث الكبد،

 .المناسب المكان إلى وصوله لحين وسريع فوري تدخل إلى المريض

 

 Injection: الحقن طريقة -2
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 :التالية الحاالت في كما مكان من أكثر في العقار حقن بها يتم إبرة فيها تستخدم ميكانيكية بطريقة العقار تناول الطريقة هذه وتعني

 Intradermal الجلد في الحقن   -أ

 

 األخرى بالطرق قارناها ما إذا نسبيا   قليلة الحالة هذه في الدواء كميات وتكون نفسه، الجلد في الدواء حقن يتم حيث الطعوم، مثل 

 .الحقن من

 Subcutaneous الجلد تحت الحقن -ب

 

 مرضى في اإلنسولين حقن مثل الوقت، نفس في ومستمرة بطيئة امتصاص عملية إحداث قيها مطلوبا   يكون التي الحاالت في ويصلح

 .الحقن منطقة في الدم مجرى على كبير بشكل يعتمد الدواء توزيع معدل أم الطريقة هذه عيوب ومن. السكر

 Intramuscular العضل في الحقن -ج

 

 ما وعادة. الذراع أو الكتف عضلة أو Gluteal muscle اإللية عضلة في ذلك كان سواء العضلي النسيج في الدواء حقن يتم حيث 

 أسرع تكون الدواء امتصاص عملية أن كما السابقتين، الطريقتين في المستخدمة الكمية من نسبيا   أكبر الدواء من كميات حقن يمكن

 بعض في الخطأ الحقن الطريقة هذه عيوب ومن. الزيتية الحقن حالة في بطيئا   يكون أن يمكن االمتصاص معدل كان وإن أيضا ، نسبيا  

 .الوريد في للحقن مناسبة تكون ال التي الدواء مادة لطبيعة نظرا   للمريض بالغة أضرار عنه ينتج قد والذي العميقة، الدموية األوعية

 Intravenous بالوريد الحقن  -د
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 الدواء آثار وتأتي المتصاصه، حاجة دون العامة الدموية الدورة إلى مباشرة الدواء يصل حيث سريعا   تأثيرا   الطريقة هذه وتعطي 

 من يمكن كما. الطبية بالمحاليل الحقن حالة في خاصة الدواء، من كبيرة كميات استخدام الطريقة هذه خالل من ويمكن. مباشرة

 إلى يدخل الدواء ألن األدوية تناول طرق أخطر أنها في فتتمثل عيوبها أما. للعضالت المهيج التأثير ذات العقاقير استخدام خاللها

 .حقنها بعد الجرعة في التحكم ويصعب مباشرة، الدموية الدورة

 Intracardiac القلب عضلة في الحقن  -هـ

 

 المريض حقن حاالت في يحدث كما الجسم، من الجزء هذا على المرغوب تأثيره ويكون القلب، عضلة إلى مباشرة الدواء يصل حيث 

 .القلبية األزمات في باألدرينالين

 Intrathecal الشوكي النخاع في الحقن  -و

 

 .الموضعي التخدير حاالت في يحدث كما الشوكي، الحبل إلى الدواء إليصال الفقري العمود فقرات عبر الدواء حقن يتم حيث 

 Intraarticular المفاصل في الحقن  -ز

 

 المادة حقن أو به، عملية إلجراء المفصل تخدير لعمليات سواء المفصل داخل إلى الدواء وصول الحقن عملية من الهدف يكون وهنا 

 .المزمنة االلتهابات حاالت في المفاصل في الكورتيزون حقن حاالت في كما المفصل، على المباشرة التأثيرات على للحصول الفعالة

 :عام بشكل الحقن طريقة مميزات

 .عاجلة استجابة تُحدث ثم ومن سريعة، بطريقة االمتصاص يتم    -1

 .المختزنة األشكال في وخاصة دقة، أكثر بشكل تتحرر أن الدواء لجرعة يمكن    -2

 .المريض غيبوبة أو القيء، حاالت في كما الفم، طريق عن الدواء تناول تمنع مشاكل وجود حال في بديال   تعتبر    -3

 .المعدية بالعصارة تكسره نتيجة أو القيء نتيجة سواء شيء أي الدواء من يُفقد ال    -4

 :الحقن طريقة عيوب

 .له المباشرة غير التأثيرات زيادة إلى للدواء السريع االمتصاص يؤدي أن يمكن    -1
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 .استخدامها على متمرس شخص وإلى تعقيم، إلى تحتاج    -2

 .الحقن موضع الخدوش بعض حدوث    -3

 .الحقن نتيجة الموضعية االلتهابات أو اآلالم بعض حدوث    -4

 للطريقة الطبيب اختيار ويعتمد طريقة، من بأكثر تناولها يمكن وبالتالي صورة من بأكثر توجد قد األدوية بعض أن بالذكر وجدير

 :منها عديدة، عوامل على المناسبة

 إنقاذا   لألدوية فوري تأثير على نحصل أن يجب الطواريء حاالت ففي الدواء، تأثيرات على الحصول في المطلوبة السرعة   -1

 وفي. العصبي الهياج حاالت في كما به المحيطين يهدد أو يهدده سلوك من تخلصا   أو القلبية، األزمات حاالت في كما المريض لحياة

 .العضلي أو الوريدي الحقن طريق عن األدوية استخدام عادة يُفضل الحاالت هذه مثل

 تستدعي التي الحاالت بعض في إال األقماع، أو الشراب، طريق عن يكون ما عادة لألطفال إعطاؤه يتم فما المريض، عمر   -2

 .كالحقن فعالية أكثر طريقة استخدام

 يتناوله ما الدواء يتعارض ال حتى الحقن طريقة استخدام الطبيب يقرر فقد أخرى، أدوية من يتناوله وما للمريض العامة الحالة   -3

 مصاب مريض لدى المعدة إفراز كزيادة سلبيا   تأثيرا   المريض على الدواء يؤثر ال حتى أو الفم، طريق عن أخرى لحاالت المريض

 .المعدة بقرحة

 Drug prescription: العقار وصف

 

 المرض، تشخيص على تحتويه فيما وتعتمد المختلفة، العالجية المجاالت في األساس حجر( الروشتة) الطبية الوصفة أو التذكرة تعد

 فال األول أما. والصيدالني الطبيب وهما العالج مجال في يدخالن طرفين بين الطبية التذكرة وتربط. المعالج الطبيب ومهارة وخبرة

 مهمة ألنها للمرضى العالج بوصف له يصرح ال الذي الصيدالني إلى موكولة مهمة أنها إذ عقار أي تحضير أو بتصنيع له يصرح

 وما المختلفة، وتفاعالتها عقاقير من بدراسته قام وما وإكلينيكية، تشخيصية خبرات من لديه ما على وصفه في يعتمد الذي الطبيب

 لهذه عالجات من يتناوله وما أخرى، أمراض من لديه وما العامة، والصحية المرضية حالته مع يتناسب دواء من للمريض يصلح

 .المريض حياة على حفاظا   الطبية الوصفة في يجده خطأ أي للطبيب الصيدالني يصحح قد ذلك ومع. األمراض

 تتضمن كما. الوصفة وتاريخ وعنوانه، المريض أسم :تشمل األساسية البيانات من مجموعة على الطبية التذكرة تشتمل أن ويجب

 الدواء اسم يأتي العالمة هذه وبعد(.  طريق عن تناول أو خذ) وتعني Recipe التينية لكلمة اختصار هي التي( /R) المعروفة العالمة

( الخ...مجم100 مجم،25) بالمليجرامات الدواء وقوة( الخ...أقماع حقن، أقراص،) الدواء صورة هذا يتضمن أن ويجب الموصوف،

 مرة،) استخدامه مرات وعدد ،(الخ...الوريدي أو العضلي، بالحقن بالفم،) تناوله وطريقة ،(أقل أو أكثر أو أسبوع لمدة) وكميته

 (.بعده أو األكل قبل) الطعام بتناول عالقته وكذلك ،(اليوم في ثالثة أو مرتان

 المريض، سن منها كثيرة عوامل على يعتمد العالج وصف فإن وبالطبع. المعالج الطبيب بتوقيع الطبية التذكرة تُذيل أن يجب وأخيرا  

 يمكن التي والتفاعالت الدواء، استخدام جراء من تحدث أن يمكن التي الجانبية واألعراض أعراضه، وشدة العامة، الصحية وحالته

 .االنتحار في للدواء المريض استخدام واحتمالية المريض، يتناولها التي العقاقير بين تحدث أن

 العقار تجريب
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 على العقار هذا اختبار يتم ما وعادة له، الفارماكولوجية باآلثار المتعلقة التوقعات من بمجموعة جديد عقار أي ظهور يرتبط

 من للتأكد المتطوعين األفراد من مجموعة على تجريبه ذلك يلي. سميته ومدى الفارماكولوجية، خصائصه من للتأكد أوال   الحيوانات

 من منتظمة جرعات األفراد هؤالء بإعطاء وذلك إخراجه، وطرق الغذائي والتمثيل االمتصاص عمليات حيث من الدوائية حركته

 الجرعة تحديد وكذلك منه، المتوقعة السمية وأعراض الجانبية األعراض لتقييم التجارب، آالف من استخالصه تم الذي المركب

 .السامة والجرعة منه، واألعلى األدنى والجرعة العالجية الفعالة

 Double –Blind Trial العمياء المزدوجة بالمحاولة تسمى مضبوطة إكلينيكية محاولة وفق الدواء تجريب عملية تتم ما وعادة

 كفاءة لمدى التحيز أثر من نتخلص حتى عالجه، في المستخدمة المادة طبيعة يعرف ال والمريض المعالج من كل أن تعني والتي

 يظل أن إلى األمر ويحتاج العالج، نتائج تقييم في بالغة أهمية ذات تعتبر والمعالج المريض من كل توقعات فإن عام وبشكل. العالج

 العقار) آخر عالج أم( الفعال الدواء) اختباره المطلوب العالج هو تناوله تم الذي العالج كان إذا بما جهل حالة في منهما كل

 أي يعرف ال والمعالج المريض من كال   أن أي المزودج، بالعمى التجربة يسمي ما هو المستخدم الدواء بطبيعة الجهل وهذا(. الوهمي

 عن شيئا   يعرف ال المعالج أو المريض من كال   أن خالله من نتأكد إذ كبيرة أهمية ذا اإلجراء وهذا. تقييمه يتم الذي العقار عن شيء

 األعراض، من التحسن في دورا   فعاال   عقارا   تناولوا بأنهم األفراد معرفة تلعب حيث الفعلية، نتائجه وعن العالج، من المتوقع األثر

 .للدواء والعالجي الفعلي األثر عن حقيقية غير نتائج على نحصل ثم ومن

 المشاركين للمرضى إعطاؤهما يتم عقارين نستخدم حيث Randomized study العشوائية الدراسة نستخدم التجريب بداية وفي

 مادة وهو Placebo الوهمي العقار تتناول والثانية الفعال، العقار تتناول األولى: مجموعتين إلى تقسيمهم يتم والذين الدراسة في

 ولكنها تأثيرات، أي منها نتوقع وال المغطى، السكر أو النشا من مادة تكون قد بل فارماكولوجية، خصائص أي لها وليس فعالة غير

 سيحصل المشاركين األفراد من أي لحساب الحاسوب نستخدم ما وعادة. وصورته وشكله طعمه حيث من الفعال العقار تماما   تشبه

 طبيعة في اختالف أو تنوع أي لعزل الطريقة هذه تُستخدم ما وعادة. الوهمي العقار على سيحصل الذي وأيهم الفعال، العقار على

 بين للعقار االستجابة معدل في للفروق اإلحصائية الداللة عمليات بإجراء تسمح ثم ومن األعراض، مدة أو شدة حيث من المرض

 .المجموعتين

 على المترتبة اآلثار لمعرفة المتابعة عملية وأكملوا العالج، من المطلوبة الكمية تناولوا قد المرضى كل يكون التجربة نهاية وفي

 الجانبية واألعراض العالج، فعالية مدى تحديد ضوئها في يتم التي النتائج، تحليل ويتم( وهميا   أو فعاال   كان سواء) العقار تناول

 يستطيع ال الفترة هذه وأثناء المتخصصة، الدوريات في العلمية النتائج نشر قبل سنتان أو سنة تمر ما وعادة استخدامه، عن الناجمة

 نشر ومع. الحق نشر ألي البحث لحقوق خرقا   التفاصيل هذه تعتبر وإال العقار، على دراستهم نتائج عن تفاصيل أي إعطاء الباحثون

 لالستخدام تقييمه تم الذي الدواء قبول يمكن النتائج، من للتأكد الثانية المحالة اكتمال يصاحبها ما عادة والتي المحاولة، هذه نتائج

 .األسواق في وطرحه الطبية، الممارسة في

 :هي مراحل ثالث على تتم المحاولة وهذه

 الختبار مختلفة بجرعات ثم محددة، بجرعة المتطوعين األفراد من لمجموعة الدواء إعطاء يتم المرحلة هذه وفي :التقييم مرحلة  -1

 .الجسم في المختلفة البيولوجية األنظمة على الدواء تأثير

 العقار أُستحدث الذي بالمرض تشخيصهم تم الذين المرضى من لمجموعة الدواء إعطاء يتم وفيها :المفتوحة الدراسات مرحلة  -2

 بطبيعة كامل وعي على المتطوعين األفراد كل يكون أن ذلك ويعني. عالجهم في مفيدا   الدواء يكون أن نأمل والذين عالجه، أجل من

 .الجانبية األعراض بعض ظهور معها يحتمل نوعية تكون قد آثاره وأن العقار،

 الدواء، في تؤثر التي النوعية غير العوامل لعزل ضابطة لمجموعة الدواء نعطي المرحلة هذه وفي :الضابطة المجموعة مرحلة  -3

 .تجاريا   العالج استخدام عند االعتبار في وضعها إلى الباحث ويحتاج

. بها شعر جانبية أعراض من يقرره ما أو العالج، تناول بعد ارتياح من المريض يقرره ما منها طريقة من بأكثر النتائج تقييم ويتم

 تقييم عند المثال سبيل وعلى. اختفائه أو وجودها استمرار حيث من المرض أعراض تقيس أخرى بمقاييس النتائج قياس يتم قد كما

 ثم الدواء، تناوله قبل المريض عند الموجودة االكتئابية األعراض يقيس لالكتئاب مقياسا   نستخدم فإننا لالكتئاب، مضاد دواء نتائج

 أو موجودة مازالت األعراض كانت إذا ما لمعرفة بالدواء العالج من ةكافي فترة مرور بعد أخرى مرة األعراض هذه بقياس نقوم

 .وبعده العالج قبل األفراد عليها حصل التي الدرجة مقارنة خالل من تحسنت

 المرضى، على العالج بتجربة يقوم أن قبل هامة أسئلة ستة على اإلجابة يحدد أن األدوية تقييم مجال في يعمل الذي الباحث وعلى

 :هي األسئلة وهذه
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 العقار؟ أمان درجة هي ما -1

 للعقار؟ المعروفة الفعالة اآلثار هي ما -2

 العقار؟ يستخدمون سوف الذين المرضى اختيار أسس هي ما -3

 .العقار تجريب في الدخول على المريض موافقة على الحصول يجب -4

 .العالج تحكم التي باألخالقيات العمل -5

 للعقار؟ المحتملة الضارة اآلثار هي ما -6

 المبدئية، العينة حجم ويحدد التجربة بتصميم يقوم إحصاء أخصائي وجود تتطلب دواء أي لتقييم المقننة الدراسة فإن وبالطبع

 السابق، المرضي والتاريخ واالقتصادي، االجتماعي والمستوى والجنس السن حيث من العينات هذه وخصائص التالية، والعينات

 يتدخل ما وعادة. عليها نحصل التي اإلحصائية الداللة على النتائج تتوقف إذ التجربة، نتائج في تؤثر التي المتغيرات من ذلك وغير

 يمنع بذلك وهو التجريب، فترة طوال كافية غير أو مرضية غير النتائج كانت إذا يوقفها وقد بل التجربة مسار في اإلحصاء أخصائي

 .للنتائج بالتحيز يسمى ما وهو عليه، والتعليق نتائجه إصدار في التسرع من المعالج

 

 Pharmacokineticsةالدوائيالحركة 

 

حركة الدواء في الجسم، والتي تتضمن كل من عمليات االمتصاص،  Pharmacokinetic يعني مصطلح الحركة الدوائية
الفيزيقية والكيميائية للدواء، والتي تسمح له بالمرور والتوزيع، والتمثل الغذائي، واإلخراج، وكل هذه التغيرات تتحدد بالخصائص 

 عبر جدران الخاليا إلعطاء التأثير المطلوب. وفيما يلي عرض هذه المراحل.
 
 

 :Drug Absorption أوال : امتصاص الدواء
للحصول على التأثيرات الفعالة للدواء يجب أن يصل العقار إلى أنسجة الجسم سواء كانت هذه األنسجة سطحية أو عميقة. وأبسط 
الطرق التي تؤدي بالعقار إلى التالمس مع أنسجة الجسم هي االستعمال الموضعي، ومع ذلك فهناك العديد من أنسجة الجسم ال تصل 

، ولذلك وكما سبق وشرحنا قد يكون تأثير الدواء موضعيا ، أو عاما ، وهذا التأثير العام ال يمكن أن يحدث إليها األدوية بهذه السهولة
 فكيف تتم هذه العملية؟إال بعد أن يتم امتصاص الدواء، 

عضوية تتم عملية االمتصاص بمرور الدواء عبر غشاء أو جدار الخلية الذي يتكون كما هو معروف من مجموعة من الجزيئيات ال
باإلضافة إلى جزيئات البروتين، وهذا  Phospholipids الدهنية التي تحتوي على الفوسفور ومن ثم تسمى بالفوسفوليبديات

التي تسمح لبعض المواد بالنفاذ من خالله سواء  Semi permeability الجدار يتميز بخاصية هامة هي خاصية شبه النفاذية
أي االنتقال من المناطق األكثر  االنتقال السلبي : منهاوينتقل الدواء عبر أغشية الخاليا بعدة طرقإلى داخل الخلية أو إلى خارجها. 

حيث تدخل األدوية إلى الخلية أو تخرج منها عن طريق وجود حامالت  االنتقال الفعال أو النشط تركيزا  إلى المناطق األقل تركيزا. أو
 خاصة موجودة في غشاء الخلية.

درجة ن قبل فإن األدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم يتم امتصاصها جزئيا  في المعدة عبر بطانتها، وتتوقف وكما ذكرنا م
 امتصاص الدواء في هذه الحالة على مجموعة من العوامل نوجزها فيما يلي:

امتصاصها عن تلك التي تذوب الخواص الفيزيائية والكيميائية للدواء، فاألدوية التي تذوب في الدهون تختلف في سرعة    -1
 في الماء.
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كمية الطعام الموجود في المعدة ونوعيته، ويعمل الطعام على تخفيف الدواء من ناحية، كما يعتبر حاجزا  فيزيقياُ يحول بين   -2
أن ينتقل العقار وسطح المعدة مما يقلل عملية االمتصاص. كما أن الطعام عادة ما يستمر في المعدة لقرابة الساعتين قبل 

 إلى األمعاء، وبالتالي يتأخر استكمال عملية االمتصاص في األمعاء.
(، فالشراب أسرع امتصاصا  من المواد الصلبة التي يتطلب امتصاصها تكسيرها أوال  شرابا  أو أقراصا  صورة العقار )  -3

 وذوبانها لتصبح في صورة سائلة.
فاألدوية الحمضية الضعيفة تمتص بشكل جيد من المعدة، بينما تمتص ، (PH) درجة حمضية المعدة أو ما يسمى بالـ  -4

( حمض الهيدروكلوريكاألدوية القلوية الضعيفة من األمعاء. وتعتمد درجة حمضية المعدة على كمية العصارة المعدية )
 وعلى الخصائص الكيميائية للدواء.

 تصاص دواء آخر، أو تتكون ترسبات من األدوية نتيجة تفاعلها.وجود أدوية أخرى في المعدة، إذ قد يمنع أحد األدوية ام   -5
 
في األمعاء الرفيعة، وبعدها يدخل الدواء إلى  -باستثناء الكحوليات–وعادة ما يتم امتصاص معظم األدوية التي تؤخذ عن طريق الفم 

إلى الكبد، حيث تتم عمليات التمثيل  عن طريق الوريد الكبدي البابي حتى تصل Portal circulation الدورة البابية الكبدية
الغذائي، ومن ثم إلى الدورة الدموية العامة. أما المواد التي يتم تناولها تحت اللسان فيتم امتصاصها عبر الغشاء المخاطي المبطن 

ية التي يتم تناولها عن للفم وتدخل إلى الدورة الدموية العامة دون المرور على الدورة الكبدية البابية، وهو ما يحدث أيضا  لألدو
طريق الحقن الوريدي أو العضلي. وهناك بعض األدوية التي يتم التخلص منها في المرحلة الكبدية، ومن ثم ال تتوفر بشكل كبير في 

ت عن باقي أجزاء الجسم، ومن أمثلة ذلك عقار األسبرين أو الكلوروبرومازين، األمر الذي يتطلب تناول جرعة كبيرة منها إذا ما أخذ
 طريق الفم مقارنة بالجرعة المستخدمة منها عن طريق الحقن.

ولبعض األسباب العالجية قد يكون من الضروري تأخير عملية االمتصاص بهدف إحداث مفعول واحد منتظم في زمن محدد من 
( التي يتم تناولها المختزنةالزيتية ) ناحية، ولتفادي التغير في تركيز الدواء في الدم من ناحية أخرى، كما هو الحال في تناول األدوية

 بالحقن العضلي.
وما بين عملية االمتصاص وظهور تأثيرات العالج الفارماكولوجية تمر فترة زمنية تسمى بفترة التأخر أو التباطؤ 

غير فعالة إلى  وهذا التأخر يعبر عن الفترة الزمنية التي يتغير فيها الدواء داخل الجسم من مادة Biological lag البيولوجي
مادة فعالة. وتختلف العقاقير في فترة التباطؤ هذه، فقد تستغرق بعض الدقائق أو بعض الساعات أو حتى أياما  حتى تعطينا التأثيرات 

 المطلوبة.
 

 : Drug metabolism ثانيا : عمليات التمثيل الغذائي للدواء
العمليات التي يتعرض لها الدواء داخل الجسم وتحدث فيه بعض التغيرات، عمليات التمثيل الغذائي للدواء أو عمليات األيض هي 

حيث يتحول بها الدواء من الصورة الفعالة إلى الصورة غير الفعالة أو األقل فعالية، وهو ما يسمى بالتحوالت 
يسهل  -ئبة في الماء غالبا  ذا -. ويعني هذا أن الدواء يتحول داخل الجسم إلى مواد أخرى Biotransformations البيوكيميائية

خروجها من الجسم. وتحدث معظم عمليات التمثيل الغذائي بشكل عام في الكبد عن طريق مجموعة من اإلنزيمات التي تُحدث عمليات 
وهناك بعض  Lipid soluble ، وخاصة األدوية القابلة للذوبان في الدهونReduction واالختزال Oxidation األكسدة

 تمثيلها في مناطق أخرى كالرئة أو الكلى أو القناة الهضمية، وخاصة األمعاء.األدوية يتم 
وتتأثر عملية التمثيل الغذائي لألدوية بالعديد من العوامل، بعضها يرجع إلى الدواء ذاته، وبعضها يرجع إلى األفراد، مما يتسبب في 

ما يخص األفراد أو ما يخص الدواء ذاته، واء، وتشمل هذه العوامل وجود اختالفات بين األفراد فيما يتعلق بالتحوالت البيولوجية للد
 ويمكن تلخيصها فيما يلي:

العوامل الوراثية التي تحدد مدى ما يتوفر للفرد من إنزيمات، وبالتالي قد نجد بعض األدوية فعالة عند مريض ولكنها تفقد  -1
 لعمليات التحول البيوكيميائي.فعاليتها عند مريض آخر تنقصه بعض اإلنزيمات الالزمة 

عمر المريض الذي يؤثر فيما لديه من إنزيمات فعالة، فما هو متوفر من إنزيمات لدى األطفال يختلف عما هو متوفر لدى  -2
 كبار السن، باإلضافة إلى كفاءة الكبد في إفراز أنزيماته، تلك الكفاءة التي تختلف باختالف السن.

 دمها المريض قد تتداخل في فعاليتها مع العقار الحالي مما يزيد أو يقلل من كفاءة العقار.وجود عقاقير أخرى يستخ -3
وجود بعض البكتريا في األمعاء قد يؤدي إلى تكسير العقار كما يحدث مع دواء البنسلين، أو تتسبب اإلنزيمات الهاضمة في  -4

 (.الذي يؤخذ عن طريق الحقنتكسير الدواء كما في اإلنسولين )
تؤثر أمراض الكبد في عملية التمثيل الغذائي مما يؤثر على معدل التخلص من الدواء، ومن ثم وجوده في الجسم لفترة  -5

 أطول من الالزم.
 الخواص الكيميائية للدواء، من حيث قابلية العالج للذوبان في الماء أو في الدهون. -6

 ( وطريقة تناوله.شرابا  أو كبسوالتشكل الدواء ) -7
 جرعة الدواء. -8

 
 معدالت تتغير حيث بها، يمر التي العمرية المرحلة باختالف الفرد نفس ولدى البعض، بعضهم األفراد بين تختلف الدواء وتأثيرات

 يختلف العقاقير من فكثير. العالج تأثيرات في تغير عوامل وكلها بالمخ، الكيميائية المواد وتتغير الجسم، وزن ويتغير الغذائي، التمثيل
 أن يمكنها والمناخية الثقافية التغيرات إن بل منهما، كل لدى واإلنزيمات الهرموني، التركيب الختالف اإلناث عن الذكور عند تأثيرها

 بعض تُحدث أو لديه، الغذائي التمثيل عمليات في التاريخ هذا يؤثر حيث للفرد الدوائي بالتاريخ المسألة تتأثر كذلك. الدواء تأثير من تغير
 .الحساسية أو التحمل ظواهر
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 الموصالت أنظمة من العديد على يؤثر قد معين فدواء المريض، يتناولها سحرية كبسولة أنه أو سحر، مسألة ليس الدواء أثر إن
 وأعراض تأثيرات لها األدوية معظم فإن ولذلك الدواء، بجرعة يتغير أن يمكن هذا التأثير ونمط. الموصل نفس تستخدم التي العصبية
 األعراض تتشابه قد الحاالت بعض وفي. الدواء جرعة تعديل مع أو الوقت مع تقل أن يمكن األعراض هذه ولكن Side effects جانبية

 بأعراض شبيهة أعراضا   تُحدث لالكتئاب المضادة األدوية فبعض كثيرة، ذلك على واألمثلة. بعينه مرض أعراض مع ما لدواء الجانبية
 ال أخرى مسارات في تؤثر وإنما نوعية تأثيرات ليست المخ على الدواء تأثيرات أن ببساطة يعني الجانبية األعراض هذه ووجود. القلق

 .المرضية العملية في تدخل
 
 Drug distribution ثالثا : توزيع الدواء في الجسم

 التحوالت عمليات تكون أن بعد الكبدية الدورة طريق عن أو مباشر بشكل سواء الدم مجرى إلى الدواء يصل االمتصاص عملية بعد
 أو Intracellular الخلية داخل الموجودة السوائل بين العقار يتوزع المرحلة هذه وفي. وأشرنا سبق كما تمت قد للعقار البيولوجية
 في ليصل الجسم أعضاء على الدواء ويتوزع. سريعا   مرورا   األنسجة إلى الدم من مروره ويكون ،Extracellular خارجها الموجودة
 تركيز على المستقبالت على تأثيرها في تعتمد األدوية ومعظم. خاللها من الفارماكولوجي تأثيره يمارس التي مستقبالته إلى النهاية
 جزيئات تنتقل حيث Passive diffusion سلبي انتقال: طرق ثالثة من بواحد عن أماكنه إلى العقار ويصل. بالمستقبل المحيط السائل
 Facilitated الميسر االنتشار طريق عن أو. الطاقة من نوع أي تتطلب ال الحالة وهذه األدنى، التركيز إلى األعلى التركيز من الدواء

diffusion أي إلى األمر يحتاج وال يدخلها، حتى الخلية غشاء خالل مروره على يعمل البروتين من بجزيء الدواء جزيء يرتبط حيث 
 Active النشط باالنتقال فيتم الثالث االنتشار أما. والمورفين الدوبامين الطريقة بهذه تمر التي األدوية ومن الطاقة، من نوع

transport هذا عكس ليعمل طاقة يتطلب انتقال فهو وبالتالي األعلى، التركيز إلى األدنى التركيز من الدواء جزيئات تنتقل حيث 
 .التيار ضد يسبح كان لو كما التركيز،

 التغذية ذات فاألعضاء المناطق، هذه في الموجود الدموية التغذية على المختلفة الجسم وأعضاء أنسجة عبر األدوية توزيع ويتحدد
 دقائق خالل المطلوب الحد إلى فيها العقار تركيز ويصل القليلة، التغذية ذات تلك من أكبر فيها العقار توزيع يكون الكثيرة الدموية
 الجسم في الدواء توزيع يتأثر كذلك. المشيمة أو المخ ذلك في بما إليها، األدوية وصول تمنع حواجز بها توجد المناطق وبعض. معدودة

 .للدواء والكيميائية الفيزيائية الخصائص على
 تؤثر كما. البالزما ببروتينات االرتباط على العقار قدرة تحدد التي الدهون في للذوبان قابليته مدي على الدواء توزيع يتأثر كما
 األماكن أي) عاليا   (PH)الـ معدل فيها يكون التي األماكن في للتراكم دوما   تميل الحمضية فالعقاقير التوزيع، عملية على (PH) الحمضية

 (.الحمضية األماكن أي) (PH) الـ فيها ينخفض التي المناطق في القلوية األدوية تتراكم بينما( القلوية
 

 Blood Brain Barrier  :المخ-الدم حاجز مفهوم
 الدموية الشعيرات من يتكون الذي Blood- Brain Barrier المخ-الدم حاجز باسم المعروف بالحاجز المخ إلى العقار وصول يتحدد
 بين يجري الذي CSF الشوكي والسائل الدم بين كحاجز التكوين هذا ويعمل تحته، وما Arachnoid  matter العنكبوتي والغشاء للمخ
 وخاليا. المخ سطح تغطي التي Pia matter الحنون واألم الداخل، من الجمجمة عظام تغطي التي Dura matter الجافية األم من كل

 مسام أي بينها يكون ال ويكاد Glial cells جاليل بخاليا تسمى بينية خاليا ويغطيها كبيرة، بدرجة بينها فيما مترابطة الحاجز هذا
 إال خالله من تمر ال متصال   واحدا   نسيجا   كانت لو كما الخاليا هذه وتعمل. الماء في تذوب التي للمواد بالنسبة خاصة النفاذ، أو لالنتشار
 ضرر في يتسبب أن شأنه من شيء أي تسرب تمنع للمخ داخلية حماية وسيلة الحاجز هذا اعتبار يمكن ثم ومن. جدا   الصغيرة الجزيئات

 .خارجية حماية كوسيلة تعمل التي الجمجمة لعظام إضافة لخالياه،
 فالمواد. الدهون في أو الماء في ذوبانه مدى هو( الشوكي السائل إلى الدم من أي) الحاجز هذا من الدواء مرور يحدد الذي والعامل
 المخية الدموية األوعية بالطبع وتختلف. تمر ال األخرى المواد بينما المخ، إلى وتصل الحاجز هذا عبر تمر الدهون في للذوبان القابلة
 النفاذية تكون بينما العصبية، الخاليا أجسام من تتكون التي الرمادية المادة في نفاذية أكثر فهي آخر، إلى مكان من نفاذيتها درجة في

 .العصبية الخاليا محاور من تتكون التي البيضاء المادة في أقل
 بالمواد عملها ويتأثر الحساسية فائقة خاليا العصبية فالخاليا وأنسجته، المخ على العقاقير تأثير في خاصة أهمية المخ – الدم ولحاجز
 الحاجز، ذلك طريق عن العامة الدموية الدورة عن معزول المخ أن في السبب هي الفائقة الحساسية هذه تكون وربما إليها، تصل التي
األدوية  صانعوا ويضع. العصبية للخاليا حماية أخرى، لمواد يسمح وال بالنفاذ معينة لمواد يسمح اختياري ترشيح كنظام يعمل الذي

المخ عند تصنيع األدوية التي يتطلب عملها التأثير على المخ، إذ يجب أن يوضع في االعتبار أن تكون  –أهمية خاصة لحاجز الدم 
ز، أو تكون من النوع الذي يذوب في األغشية الدهنية المكونة لجدران خاليا جزيئاتها صغيرة للغاية حتى يمكن اختراقها لهذا الحاج

المخ أو خاليا جاليل التي تحيط باألوعية الدموية المخية. وفي السنوات األخيرة تم التغلب على هذه المشكلة بتصنيع بعض 
المخ، -من العقار الذي ال يمكنه اختراق حاجز الدم البروتينات المخلقة بالهندسة الوراثية في المختبر، ونصف هذه البروتينات يتكون

 بينما يعمل النصف اآلخر كحصان طروادة الذي يقوم بحمل المادة والمرور بها عبر هذا الحاجز.
 

 قابلية أنسجة الجسم لالرتباط بالعقاقير:
 الدواء تركيز يكون األنسجة وهذه غيره، من أكثر ما بعقار لالرتباط عالية قابلية لها تكون الجسم أنسجة بعض أن إلى اإلشارة تجدر
 أو العضالت في األدوية بعض تتراكم قد كما. الكحوليات مثل متساو بشكل الجسم أنسجة على العقاقير بعض تتوزع بينما عاليا ، فيها
 تلعب حيث الجسم، دهون على تحتوي التي المناطق في تُختزن ما عادة الدهون في للذوبان القابلة والعقاقير. الدهون مناطق أو العظام
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 في تساعد ولكنها أصال ، العقار فيها يؤثر التي التأثير مناطق هي ليست المناطق وهذه. البدناء األفراد في للعقاقير كمخازن المناطق هذه
 .الدهون في( المخدرة األدوية أحد) الثيوبنتال عقار اختزان ذلك أمثلة ومن. المفعول قصيرة لألدوية مستمر تأثير تحقيق

 للعقاقير، مخازن أيضا   تعتبر والتي الدموية األوعية في الموجودة Plasma proteins البالزما ببروتينات عادة العقار يرتبط أو ويلتحم
 االرتباط أماكن إلى الوصول في العقاقير تتنافس ولذلك حتميا ، بل اختياريا   يكون ال االرتباط وهذا ،Albumin األلبومين بروتين وخاصة

 المستقبالت عمل البروتينات هذه تعمل وبالتالي عمله، مكان إلى يصل حتى نشطة حالة في يكون ال بالبروتين الدواء يرتبط وعندما. هذه
 ما الدواء من يبقى ما وغالبا  . خالله من ستعمل الذي األساسي المستقبل إلى به لتصل نشطة، غير صورة في العقار تحمل التي الثانوية
 إلى بالعقار البروتينات هذه تشبعت ما وإذا. ونشطة وفعالة حرة تكون العقار من النسبة وهذه بالبروتين، مرتبط غير % 20-10 نسبته

 .الجسم في سامة تأثيرات إلى تؤدي الدواء من إضافية جرعة أي فإن كبيرة درجة
 الدهون، في للذوبان والقابلية تركيزه، ومدى البروتين، على لالرتباط المتاحة األماكن عدد: منها عوامل بعدة االرتباط عملية وتتأثر

 .القلوية العقاقير من أكثر بالبروتين الحمضية العقاقير ترتبط حيث العقار وحمضية
 

 Drug Excretion الدواء إخراج: رابعا  
 عن الجسم من الدواء خروج رحلة الوقت نفس في تبدأ( مستقبالته) عمله أماكن وإلى العامة الدموية الدورة إلى العقار وصول بعد
 مسالك وهناك. األدوية معظم من التخلص في األساسية الوسيلة تعتبران اللتين الكليتين تشمل التي اإلخراج أعضاء من العديد طريق

 .والقولون الحليب، أو والدموع العرق أو اللعاب أو التنفسي والجهاز الصفراوية، القناة تشمل األدوية طريقها عن تخرج أخرى
 إخراج معدل ويعد. الجسم من خروجه معدل وعلى لها، يتعرض التي البيوكيميائية العمليات على تأثيره أماكن في العقار نقص ويعتمد
 إلى يحتاج ال األنواع هذه ومثل طويلة، لفترة الجسم في يظل العقاقير فبعض تناوله، مرات عدد لتحديد خاصة أهمية ذا الجسم من العقار

 يتطلب ال مختزنة صورة في يوجد العقاقير بعض أن كما. اليوم مدار على مرتين أو واحدة مرة تؤخذ قد إنها بل عديدة، مرات تناوله
 اليوم في مرات عدة المريض يتناولها أن تتطلب فإنها الجسم من الخروج سريعة العقاقير أما, أكثر أو أسبوع كل مرة من أكثر تناولها

 .اليوم مدار على المطلوبة العالجية التأثيرات على الحصول ثم ومن فعالة، تركيز نسبة على للحفاظ
 الكبدي الفشل حاالت في كما) تالفة األعضاء هذه كانت فإذا الجسم، من الدواء خروج معدل مدى في دورا   اإلخراج عضو كفاءة وتلعب

 مدى اعتباره في المعالج يضع ثم ومن فيها، مرغوب غير طويلة لفترات الجسم في الدواء وجود استمرار في ذلك يتسبب قد( الكلوي أو
 عضو تلف في العقاقير بعض تتسبب فقد أخرى ناحية ومن. التناول مرات وعدد الكمية حيث من العالج وصف عند األعضاء هذه كفاءة

 تتزايد( اإلخراج عضو تلف أو كفاءة عدم) الحالتين لهاتين ونتيجة. المطلوبة بالمعدالت اإلخراج عملية انخفاض إلى يؤدي مما اإلخراج
 لمرضى األدوية وصف عند االعتبار في وضعه يجب الذي األمر وهو الجسم، في تراكمه نتيجة العقار من سمية أعراض حدوث فرصة

 .المزمنة الرئة أمراض أو الكبدي الفشل
 

 Drug-Drug Interaction األدوية بين التفاعل
 وينبغي. النقصان أو بالزيادة سواء منها لكل المرغوبة التأثيرات على يؤثر بما بينها فيما األدوية تتفاعل أن األحيان من كثير في يحدث
 في المريض يستخدمه الذي الدوائي التاريخ على يتعرف وأن ما، لعقار وصفه عند التفاعل هذا طبيعة على يتعرف أن المعالج على
 الصور من العديد التفاعالت تأخذ وقد دواء، لكل الدوائية الحركة في تغيير هيئة على التفاعالت هذه وتأتي. السابق أو الحالي، الوقت

 :يلي فيما نوجزها
 .الدواء وتأثير عمل زيادة -1

 .للدواء المرغوبة التأثيرات نقص  -2
 .الدوائين استخدام نتيجة المرغوبة غير األعراض من مجموعة في التسبب -3

 .لآلخر دواء امتصاص تقليل -4
 .الدم في الدواء تركيز مستوى تقليل -5

 .الجسم من الدواء إخراج سرعة -6
 

التفاعل عند مرحلة االمتصاص، والتفاعل في الكيفية التي يعمل بها  وتحدث عمليات التفاعل بين العقاقير على أربعة مستويات هي:
 المستقبالت(، التفاعل على مستوى التمثيل الغذائي أو اإلخراج. العقار، والتفاعل على مستوى مكان التأثير )تفاعل عند

وعلى مستوى االمتصاص نجد أن مضادات الحموضة مثال  تقلل من امتصاص مضادات الذهان. بينما على مستوى التمثيل الغذائي 
لبنزوديازيبين من مستوى مضادات نجد أن مضادات االكتئاب ثالثية الحلقات تزيد من مستوى مضادات الذهان، بينما تزيد مشتقات ا

 الصرع في الدم. كما قد يزيد التأثير المهديء للمهدئات عند استخدامها مع الكحول.
وعلى مستوى التوزيع وارتباط العقار بمستقبالته قد تكون هناك قابلية لعقارين أو أكثر لالرتباط بنفس الموقع على بروتينات 

يؤثر بشكل دال على ارتباط عقار آخر بنفس الموقع. وتؤثر نسبة ارتباط عقار ما بالبروتينات  البالزما، ومن ثم فإن تناول عقار ما
( منه. ولذلك فكلما قلت القابلية لالرتباط كلما زادت فرصة وجود العقار بصورة حرة، وبالتالي التي بدون ارتباطعلى الكمية الحرة )

 يعطي تأثيرا  عالجيا  أفضل.
لجرعات مختلفة من الدواء على التفاعل الذي يتم بين الدواء والمستقبل. وكلما تشبعت كل المستقبالت  وتعتمد استجابة المريض

بالدواء كلما حصلنا على أقصى تأثير ممكن، وبالتالي فإن تشبع نصف المستقبالت بالدواء يعني الحصول على نصف التأثير 
. وهو ما يتفق ومفاهيم Affinity ى قابلية الدواء لالرتباط بالمستقبالتالفارماكولوجي له. ويعني هذا أن االستجابة تعتمد على مد

التي تترك المستقبل من حين آلخر وبسرعة لتسمح بكمية جديدة من العقار باالرتباط بالمستقبل ومن ثم  Agonist المادة المنشطة
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تأثير على اإلطالق، فإنها عادة ما تترك  والتي ترتبط بالمستقبالت وال تعطي أي Antagonist تنشيطه. أما المادة المضادة
 المستقبل ببطء لمنع عملية التنبيه.

 

 

 

 

 Sympathomimetic Drugs الودي مقلدات  

 :تشريحية لمحة

 األولى القطنية ومنT12   عشرة الثانية الصدرية إلىT1  األولى الصدرية الفقرة من الفقري العمود جانبي على الودية العقد تتوزع

L1 الخامسة القطنية إلى  L5. 

 . طويال   العقدي بعد العصبي الليف بينما قصير العقدي قبل العصبي الليف يكون

 : التصنيف

 :Natural Cathecolamines الطبيعية أمين الكاتيكول مركبات -1

 :ومنها فيها الكاتيكول حلقة لوجود أمين الكاتيكول دعيت ، الداخلي المنشأ ذات

 . Adrenaline األدرينالين

 

 . Noradrenaline النورأدرينالين

 

 .Synephrine سينفرين

 

 . Tyramine تيرامين

 

 .Octapamine أوكتابامين

 

 . Dopamine دوبامين

 

 

 : الصنعية أمين الكاتيكول مركبات -2

 : الربو معالجة في تستخدم : b2 منبهات

 : ويمثلها 

 . Isoprinaline إيزوبرينالين مركب

 

 . Orceprenaline أورسبرينالين

 

 فنتولين تجاريا  )  Salbutamol سالبوتامول

Ventolin . ) 

 

 تجاريا  )  Eformoterol إيفورميتيرول

Fradil . ) 

 

 تجاريا  )  Eformoterol إيفورميتيرول

Fradil . ) 

 

 .Salmetrol سالميترول

 

 ماسكاسين تجاريا  )  Proctatrol بروكتاترول

. ) 

 

 ( . تورناالت تجاريا  )  Butatrol بيوتاترول

 

 

 

 : b 1منبهات

 ( ديبوتركس تجاريا  )  Dobutamine دوبيوتامين ويمثلها

 

 : إلى وتقسم:  مباشرة غير بآلية الودي مقلدات -3

 : طبيعية

 . .Pseudoephedrine بسودوإيفيدرين . Ephedrine إيفيدرين
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 : صنعية

 : ومشتقاته Amphetamine أمفيتامين

 Dexamphetamine ديكسامفيتامين

 

 . Methamphetamine ميثامفيتامين

 

 . Phenfloramine فلورامين فن

 

 DinorpseudoEphedrine إيفيدرين بسودو نور دي

 

 

 : وتشمل:  إيثانوالمين فنول مشتقات -4

 Phenylephrine إفرين فنيل

 

 . Mephentermin تيرامين ميفين

 

 . Metaraminol ميتارامينول

 

 ( فازوكسين)  Methoxamine ميثوكسامين

 

 . Nyliridine نيليريدين

 

 ( . دوفاليدان)  Isoxuprine إيزوكسوبرين

 

 : اإليميدازولين مشتقات -5

 : ويمثلها : الجهازية

  Clonidine كلونيدين

 

 

 : ويمثلها:  الموضعية

  Xylometazoline كسايلوميتازولين Naphazoline نافازولين

 

 Oxymetazoline ميتازولين أوكسي

 

  Tetrahydrozoline تيتراهيدروزولين

 
 

 

 : الطبيعية الودي مقلدات - أوال  

 . واألعضاء األنسجة في األدرينرجية المستقبالت توزع معرفة أوال   يجب المركبات هذه تأثير لفهم

 :األدرينرجية للمستقبالت التشريحي التوزع

 : المسيطرة هيa  ومستقبالت بالودي المعصبة واألعضاء األنسجة : األولى الفئة

 . تضيقها إلى يؤدي التنبيه ؛ المخاطية واألغشية للجلد المغذية الدموية األوعية

 . طفيف تضيق إلى يؤدي التنبيه ؛ الدماغية الدموية األوعية

 . تضيق إلى يؤدي التنبيه ؛ والحشوية الرئوية األوعية

 . الحدقة وتوسع تقلصها إلى يؤدي فيها a مستقبالت تنبيه ؛ القزحية في الشعاعية العضلة

 .تقلص إلى يؤدي التنبيه ؛(  الطيور بعض – الضفادع – السمك عند يوجد)  الرامش الغشاء

 . الشعرة وانتصاب تقلصها إلى يؤدي التنبيه ؛(  فقط aبـ تعصيبها ملساء)  لألشعار الناصبة العضلة

 . تقلصها إلى يؤدي a مستقبالت تنبيه ؛ الطحال محفظة
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 . دماع إلى يؤدي aمستقبالت تنبيه ؛ الدمعية الغدد

 . الغليكوجين انحالل إلى يؤدي a تنبيه ؛a,b مستقبالت يحوي الكبد

 . تقلص إلى يؤدي تنبيهها ؛a بـ معصب المثانة مثلث

 . والشدة واالنفعال الغضب حاالت في وذلك وثخين لزج لعاب إفراز إلى يؤدي a تنبيه ؛ اللسان وتحت الفك تحت اللعابية الغدد

 . Serous مصلي لعاب إفراز إلى فيؤدي(  الودي نظير قبل من عليها المسيطر)  النكفية الغدة تنبيه بينما

 : المسيطرة هي b ومستقبالت بالودي المعصبة األعضاء : الثانية الفئة

 البطينية األذينية العقدة –S.A.node(  فاليت كايت عقدة)  األذينية الجيبية العقدة على b1 مستقبالت تسيطر حيث : القلب في

A.V.node  (تاوارا عقدة  )تنبيه أن حيث ؛ b1 الناقلية وسرعة األذيني التقلص وزيادة القلب ضربات عدد زيادة إلى ؤدي فيها . 

 . الناقلية زيادة إلى b1 تنبيه يؤدي : هيس حزمة

 . الرينين إفراز إلى تنبيهها يؤدي التي b1 مستقبالت تسيطر : الكلية في الكبي قرب الجهاز في

 . األنسولين إفراز نقص إلى تنبيهها يؤدي 2aيوجد : البنكرياس غدة في

 . ارتخاء إلى يؤدي تنبيهها.  b2 بـ معصبة بالقصبات المحيطة الملساء العضالت

 . وتوسع ارتخاء إلى يؤدي تنبيهها.  b2 مستقبالت توجد : الدموية األوعية

 . توسع إلى يؤدي وتنبيهها b2 تحتوي المخططة للعضالت المغذية األوعية

 .الملس العضالت ارتخاء إلى يؤدي تنبيهها b2 بـ معصبة فيها الملساء العضلة : المعدة في

 . العضلة ارتخاء إلى يؤدي تنبيهها b2 فيها الهدبية العضلة

 . ارتخاء إلى يؤدي منها أي تنبيه b2 ,a 1 مستقبالت على تحتوي : األمعاء في

 . b2 يوجد المعدة قعر في

 :a , b المستقبلين كلتا وتحتوي بالودي المعصبة واألنسجة األعضاء : الثالثة الفئة

 : a , b المستقبالت تحتوي:  اإلكليلية األوعية

 . تقلصها إلى يؤدي لوحده a تنبيه

 . األوعية يوسع فيها b2 تنبيه بينما

 . األوعية توسع إلى يؤدي b2 ؛تنبيه b هي والمسيطرة b ,a مستقبالت تتواجد : المخططة العضالت في الدموية األوعية

 العضلية األلياف تقلص إلى يؤديa  ؛تنبيه a هي والمسيطرة المستقبالت من نوعين تحوي : المنوي للحبل الملساء العضالت

 . المنوي الحبل في الملساء

 (.cGMP – N.O)  الودي لنظير يخضع االنتصاب بينما(  الودي)  a لسيطرة القذف يخضع

 : حامل وغير حامل رحم بين التأثير يختلف : الرحم

 . تقلص إلى يؤدي a1 تنبيه : حامل رحم
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 . ارتخاء إلى يؤدي األدرينالين بواسطة b2 تنبيه الحمل من األخيرة األشهر في

 . ارتخاء إلى يؤدي b2 تنبيه : الحامل غير الرحم

 : Noradrenaline والنورأدرينالين Adrenaline األدرينالين -1

 : الحيوي االصطناع

 . الودي العصبون نهاية في االدخار مركز في النورأدرينالين يدخر

 . ترانسفيراز ميثيل -N بأنزيم المثيل جذر بنقل أدرينالين إلى النورأدرينالين ويتحول السابقة المراحل نفس فتتم الكظر لب في أما

 مفرزة حويصالت نوى أيضا   الكظر لب في توجد ؛كما للنورأدرينالين المفرزة الحويصالت من عدد يوجد الودي العصب نهاية في

 . ميكرون 0.2-0.05 بين ما منها الحويصل قطر يتراوح للنورأدرينالين

 

 : االصطناع مراحل

 ثم دوبا للـ يتحول حيث الودي العصب نهاية لداخل التيروزين يدخل ؛ التيروزين إلى يتحول الذي آالنين الفنيل من اعتبارا   : االختزان

 . Storage Centers االدخار مراكز في يدخر ثم الحويصل داخل ويدخل النورأدرينالين إلى يتحول الذي دوبامين

 يتحرر التنبيه وباستمرار بعدها(  الحويصل داخل الموجود)  II االلتقاط مركز إلى التيروزين انتقال إلى يؤدي التنبيه وصول : التحرر

 النورأدرينالين يتحرر التنبيه استمرار مع ثم العصبية النهاية سيتوبالسم داخل الموجود I االلتقاط لموقع ويصل النورأدرينالين

 وبعد قبل الغشاءين بين تفصل التي)  المشبكية الفجوة إلى يصل ثم Presynaptic Membrane المشبك قبل الغشاء ويجتاز

 : التالية المسارات أحد يسلك حيث(  المشبك

 الهدف للخلية المشبك بعد ما الغشاء على لمتواجدةاa,b  األدرينرجية المستقبالت مع يتفاعل المتحرر النورأدرينالين من كبير جزء

 . المطلوب التأثير ويحدث

 إلى ينتقل ثم ومن I التقاط لموقع ويصل الودي العصبي الليف لداخل ثانية مرة Reuptake التقاطه يعاد النورأدرينالين من جزء

 . االدخار لموقع يصل ثم II التقاط موقع إلى ليصل الحويصل

 : نوعان وهي أمين للكاتيكول المستقلبة األنزيمات بواسطة لالستقالب النورأدرينالين جزيئات بعض تتعرض

Mono Amino Oxidase: M.A.O : الودي العصبون نهاية سيتوبالسم داخل يوجد . 

Catechol-O-Methyltransferase: C.O.M.T  :المشبك فجوة في يتواجد . 

 . الودية العصبية األلياف نهايات – الكظر لب – الدماغ – الكلية – الكبد في عال   بتركيز األنزيمات وتتواجد

 . فعالة غير ميمنة ، الفعالة وهي ميسرة:  الضوئية المماكبات من نوعين نميز

 الميمن المماكب بينما(  ارتباط نقاط 3)  مواقع 3 في األدرينرجي المستقبل مع ترتبط أنها هي الميسر المماكب فعالية في والسبب

 . فقط بنقطتين يرتبط

 وردي للون وتتحول بسهولة تتأكسد ثابتة غير مركبات واألدرينالين النورأدرينالين يعتبر والكيميائية الفيزيائية الناحية ومن

 . األسكوربيك وحمض ثلج فيها أوعية في توضع لذا فعالة غير فتصبح(  زهري)

 : االستقالب طرق

 : المركبات هذه من المنطرح التركيز
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 المنطرح المركب

 ساعة 24 بول في التركيز

 V.M.A أسيد مانديليك هيدروكسي ميثوكسي -3

 ملغ 4-8

 نورميتانفرين

 مكغ 100-300

 ميتانفرين

 مكغ 100-200

 نورأدرينالين

 مكغ 25-50

 أدرينالين

 مكغ 2-5

 ( القواتم ورم)  الكظر لب ورم في المواد هذه انطراح يزداد

 :التالي الترتيب وفق متفاوتة بدرجات األدرينرجية المستقبالت على الودي مقلدات تؤثر : الدوائي التأثير

 . إيزوبرينالين<  أدرينالين<  نورأدرينالين :a منبهات ترتيب

 . نورأدرينالين<  أدرينالين<  إيزوبرينالين :b منبهات ترتيب

 

 : والنورأدرينالين لألدرينالين الدوائية التأثيرات

 : الوعائي القلبي الجهاز على -1

 

 تنبيه بحدوث ذلك ويعلل حقنه لدى القلبي الحصيل وحجم االنقباض قوة في وزيادة القلب ضربات معدل في زيادة األدرينالين يحدث

 في a1 مستقبالت بتنبيه يعلل وهذا ، االنقباضي الضغط وارتفاع O2 استهالك بزيادة ذلك ويترافق ؛ القلب في b1 لمستقبالت مباشر

 . وعائي تقبض أي الملساء العضالت تقلص يحدث حيث الدموية األوعية
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 نفس في االنبساطي الضغط في انخفاض أي افتراق حدوث دقائق 5 بعد يالحظ األدرينالين حقن فبعد االنبساطي للضغط بالنسبة أما

 . الطبيعي للوضع بعدها ليعود دقائق لعدة االفتراق ويستمر ، االنقباضي الضغط فيه يرتفع الذي الوقت

 : بسببين ذلك يعلل

 . البطينات امتالء فترة أي االنبساط فترة نقص بسبب االنبساطي الضغط فيتناقص القلب ضربات تسارع

  المحيطية المقاومة إلنقاص تميل والتي المحيط في الشعرية والشبكة الشرينات نحو المنقبضة الكبيرة الشرايين من الدم تدفق بسبب

 بين الفرق وهو)  النبض ضغط أما االنبساطي الضغط وينقص االفتراق يحدث السابقين للسببين وكمحصلة التدفق لهذا ونتيجة

 . فيرتفع(  واالنبساطي االنقباضي الضغط

 . البطينات نظم في اضطرابا   يحدث وكما ، البطينية واألذينية األذينية الجيبية العقدة بين الناقلية سرعة األدرينالين يزيد كما

 بشكل فقط b1 ينبه أنه كما, a مستقبالت بوجود ذلك ويعلل القلب ضربات معدل في زيادة حقنه عند فيحدث النورأدرينالين أما

 الجيبين في الضغط مستقبالت بتنبيه ذلك ويعلل معا   واالنبساطي االنقباضي الشرياني الضغط يرفع وهو القلب عضلة في استثنائي

 . واألبهري السباتي

 . هناك المسيطرة b2 مستقبالت تنبيه نتيجة المخططة العضالت في الدموية األوعية في توسعا   األدرينالين ويحدث

 : الحشوية األوعية على األدرينالين تأثير -2

 البول حجم بنقص ذلك ويترافق األوعية تقبض نتيجة والكبد والطحال للكلية المغذي الدموي الجريان في نقصا   األدرينالين يسبب

 . البول في المنطرحة والكلور البوتاسيوم شوارد ونقص المنطرح

 . الرئوي الضغط زيادة ذلك ومحصلة الرئوية واألوردة الشرايين في الضغط ارتفاع يسبب كما

 : الملساء العضالت على التأثير -3

 

 األدرينالين من يستفاد ال وبالتالي ؛ عابر تأثير وهو األمعاء مستوى في الملساء العضالت األدرينالين يرخي : األمعاء مستوى في

 . قصيرة تأثيره مدة ألن األمعاء تقلص معالجة في

 المحدثة والتفاعالت الربو هجمة عالج في منه يستفاد لذلك ؛ فيها الملساء العضالت األدرينالين يرخي : القصبات مستوى في

 . هوائية حاللة أو رذاذ بشكل األدرينالين يدخل حيث ، القصبي للتقبض

 : حامل غير أو حامال   كان إن يختلف : الرحم عضلة على

 . الرحم عضلة تقلص إلىa  مستقبالت تنبيه يؤدي حامال   كان فإن

 . ارتخاء حدوث إلى b2 مستقبالت تنبيه فيؤدي حامل غير كان إن أما

 . لألشعار الناصبة العضالت تقلص األدرينالين يحدث : للشعر الناصبة العضالت

  أودي – البواب – الشرج معصرة مثل المعصرات والنورأدرينالين األدرينالين يقلص : المعصرات على
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 . يرخيها فهو المثانية للعضلة بالنسبة : المثانية العضلة

 . فيها تقلص يسبب : الطحال محفظة

 عملية أن أي)  القذف حدوث على يساعد ؛مما المنوي الحويصل تقلص والنورأدرينالين األدرينالين يسبب : المنوي الحويصل في

 ( . الودي نظير الجهاز سيطرة تحت يقع االنتصاب بينما الودي الجهاز سيطرة تحت تقع القذف

 : العين على -4

 توسع أخرى بمركبات عنهما ويستعاض سريريا   منهما يستفاد ال لذلك ، ومؤقتا   عابرا   حدقة توسع والنورأدرينالين األدرينالين يسبب

 . الحدقة

 . والضفادع والطيور كاألسماك الحيوانات بعض عند الموجود الرامش الغشاء أو الثالث الجفن تقلص يسببان كما

 : C.N.S على -5

 تأثيرات تسبب وريديا   حقنها فعند . بسهولة B.B.B تجتاز ألنها وذلك C.N.S في تنبيها   والنورأدرينالين األدرينالين حقن يسبب

 . ارتباك – خبل – تململ – قلق – هياج على تشتمل مركزية منبهة

 

 : استقالبية تأثيرات -6

 : الدم سكر على التأثير

 ذلك ويعلل الكبد في الغليكوجين انحالل بزيادة ذلك ويعلل ؛ الدم سكر مستوى في واضحة زيادة والنورأدرينالين األدرينالين يحدث

 فيرتفع cAMP إلى ATP بتحويل يقوم الذي سيكالز أدنيل أنزيم تنشط النورأدرينالين أقل ولدرجة واإليزوبرينالين األدرينالين بأن

 بدوره المتنشط كيناز والبروتين ، منشط غير البدء في يكون الذي كيناز بروتين أنزيم ينشط وهذا الثاني الناقل وهو cAMP مستوى

 مستوى فيرتفع فوسفات -1– غلوكوز إلى يتحول حيث الغليكوجين انحالل بعملية يقوم والذي فوسفوريالز أنزيم بتنشيط يقوم

 . الدم في الغلوكوز

 . الدم سكر ارتفاع إلى يؤدي مما البنكرياس في النغرهانس جزر في b خاليا من األنسولين تحرر يثبط األدرينالين أن كما

 اللبن حمض إلى تحوله ويزداد العضالت في الغليكوجين انحالل ويزداد السابقة التفاعالت نفس تحدث المخططة العضالت مستوى في

Lactic Acid . 

 : الدهنية األنسجة على التأثير

 يؤدي مما كيناز بروتين تنشيط إلى يؤدي cAMP وارتفاع سيكالز أدنيل بتنشيط ذلك ويعلل الدهون انحالل عملية األدرينالين ينشط

 . وغليسيرول دسمة حموض إلى T.G الغليسيرين ثالثيات بتحويل يقوم الذي ليباز ليبوبروتين تنشيط إلى

 القاعدي االستقالب معدل زيادة على يعمل وبالتالي الحرارة درجة وارتفاع O2 استهالك زيادة على األدرينالين يعمل عام بشكل

B.M.R الدم بوتاسيوم يزيد كما . 

 : اللعابية الغدد على -7

 . اللسان وتحت الفك تحت الغدتين من الكثيف والمخاطي اللزج اللعاب إفراز األدرينالين يحرض

 : الدموية التأثيرات -8

 . نقصها يسبب حيث الحامضيات باستثناء عام بشكل البيضاء الكريات عدد زيادة والنورأدرينالين األدرينالين يسبب

 ( . Proaccelerine المسرع العامل طليعة)  الخامس العامل بتنشيط وذلك التخثر عملية األدرينالين ينشط
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 : الجانبية التأثيرات

 . األطراف ورجفان القلب خفقان:  إلى الجلد تحت األدرينالين حقن يؤدي

 : إلى وريديا   والنورأدرينالين األدرينالين حقن يؤدي

 . نصفي شلل يتلوه العنكبوتية األم تحت نزوف حدوث إلى يؤدي قد الشرياني للضغط مفاجئ ارتفاع

 شديد وصداع قلق·  شحوب

 إلى(  جيدا   تعالج لم ما)  تنتهي والتي القلب نظم اضطرابات أخطر من وهو بطينيا   وتليفا   رجفانا   يسبب حيث البطينات نظم اضطراب

 . الوفاة

 : والنورأدرينالين لألدرينالين االستطباب مضادات

 . الشرياني الضغط ارتفاع

 . Emphysmia الرئة انتفاخ

 . Polmonary Cardia الرئوي القلب حاالت

 . المسنين عند خاصة الحادة الرئة وذمة

 . الصدرية والذبحة(  مطلق استطباب مضاد وهو)  القلبية العضلة احتشاء

 . القلب تسرع يسبب ألنه الدرقية نشاط فرط

 . العقد شاالت M.A.O.I الرزربين:  مثل للضغط الخافضة باألدوية المعالجين للمرضى إعطاؤهما يجوز ال

 : لألدرينالين السريرية االستعماالت

 

 والوذمة كوينك ووذمة التأقية والصدمة الغذائي أو الدوائي التحسس فرط وتشمل:  التحسس فرط حاالت في األدرينالين يستخدم

 . للهيستامين فيزيولوجية مضادة تأثيرات من يمتلكه ما بسبب العصبية العرقية

  والقصيبات القصبات في الملساء للعضالت ارتخاء من يحدثه ما بسبب الربو حاالت عالج في األدرينالين من يستفاد:  القصبي الربو

 . األخرى الطرق فشل حال في األدرينالين من االستفادة يمكن : الفجائي القلب توقف حاالت في

 المصابين لدى الفجائي القلب توقف حاالت في أيضا   األدرينالين من يستفاد

 :بحدوث تتصف وهي Stox-Adam’s Syndrome آدم ستوكس بمتالزمة

 . إغماء( +  نظم وغياب قلبي توقف)  تام قلبي حصار

 : أسبابها

 . القلبية العضلة باحتشاء اإلصابة بعد المرضى عند تصادف
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 ( . المنشأ رثوية القلب أمراض أي)  الرثوية القلبية الدسامات بآفات اإلصابة أو

 . المسنين بعض عند هيس حزمة تليف

 . السابقة الجرعة بنفس الحالة هذه في األدرينالين ويعطى

 األسنان قلع بعد النزف أو الرعاف مثل النزفية الحاالت بعض في مرقئة كمادة األدرينالين من يستفاد حيث : الخارجية النزوف قطع

 . جراحيا  

 فتحة في ندكها ثم قطن أو شاش قطعة فيها ويضع أدرينالين حبابة نكسر حيث األمامي األنف بدك النزف يوقف للرعاف بالنسبة

 . الرعاف العملية هذه توقف أن ويمكن دقائق 3 لمدة ونضغط األمامية األنف

 . البلعوم طريق عن الخلفية الحفرة من األنف بدك بدوره يقوم الذي حنجرة أذن أنف لمختص المريض فيحال الرعاف يقف لم إذا أما

 – 1/100000 األدرينالين مع أو(  Plain سادة)  وحدها تحقن أن إما وهي : الموضعية المخدرات مع األدرينالين يشارك

 الدم كمية وتقليل الموضعي المخدر تأثير لزمن وإطالة البروكائين امتصاص وتأخر وعائي تقبض لحدوث يؤدي مما 1/200000

 . النازف

 

 : عن الناجم الشرياني التوتر هبوط:  للنورأدرينالين السريرية االستعماالت

 . الوعائية القلبية الصدمة

 . الرضية الصدمة

 . شديدة داخلية أو خارجية نزوف نتيجة الدم حجم نقص

 . القطني التخدير

 واالنبساطي االنقباضي الضغط لرفع يؤدي مما a لمستقبالت مباشر منبه بتأثير يتميز ألنه الحاالت هذه في النورأدرينالين يستعمل

 . الشاملة المحيطية الوعائية المقاومة وزيادة

 

 أي الفيزيولوجي المحلول من مل/مكغ 4 تتجاوز ال بجرعة الفيزيولوجي أو السكري المحلول مع الوريدي بالتسريب يعطى : الجرعة

 . الجسم وزن من كغ/مكغ 0.2-0.1 بمعدل

 . الواحدة دقيقة/مكغ 4-2 التسريب سرعة

 ( . ليفوفد تجاريا  )  

 :Tyramine التيرامين -2

 بواسطة تيروزين إلى يتحول الذي آالنين فينيل هو أميني حمض من اعتبارا   حيويا   اصطناعه يتم المنشأ طبيعية الودي مقلدات أحد

 . تيرامين إلى التيروزين يتحول ثم ومن كربوكسيالز دي تيروزين أنزيم

 : طرق ثالثة بأحد يستقلب:  االستقالب
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( طبيعي ودي مقلد)سينفرين مركب إلى األخير يتحول ثم(  كاذب ودي ناقل وهو)  أوكتابامين إلى يتحول حيث : أوكسيداز b بواسطة

 سابقة بالطرق يستقلب بدوره الذي األدرينالين إلى أوكسيداز فنيل بواسطة السينفرين يتحول ،ثمترانسفراز متيل N أنزيم بواسطة

 ..الذكر

 ثم أوكسيداز دوبامين بواسطة نورأدرينالين إلى يتحول بدوره والدوبامين أوكسيداز فنيل بواسطة دوبامين إلى التيرامين يتحول

 . الذكر السابقة المختلفة بالطرق بعدها األدرينالين ليستقلب ترانسفيراز مثيل -N بواسطة أدرينالين إلى النورأدرينالين يتحول

 . أسيد أستيك فينيل هيدروكسي -4 إلى التيرامين يتحول : M.A.O بواسطة

 : تواجده

 ...شوكوال –كحول – القشقوان الجبنة – الموز مثل األغذية وبعض C.N.S في التيرامين يتواجد

 . صاعق شرياني ضغط ارتفاع إلى يؤدي حيث M.A.O.I مع تناولها عند خاصة أهمية وله

 : التأثير آلية

 أو النورأدرينالين التقاط عود على تأثير ذا ليس بأنه أخرى ناحية من ويتميز I االلتقاط موقع في النورأدرينالين محل يحل بأنه تعلل

 . الحيوي اصطناعه

 : Synephrine سينفرين -3

 . الدموية التروية ويحسن الشرياني الضغط ويرفع القلبي الحصيل حجم يزيد كما القلب لعضلة منبه تأثير له

 : السريرية االستعماالت

 . الجراحية للعمليات التالي الوعائي والوهط الوعائي القلبي الوهط حاالت

 ( . سحائية – تيفية)  الشديدة الحميات أو باالنتانات اإلصابة

 . المسنين عند خاصة والتنفسي الوعائي القلبي الجهاز ضعف

 . والغشي اإلغماء حاالت

 : Dopamine الدوبامين -4

 

 بواسطة كاربوكسيل جذر بنزع وذلك L-Dopa من اعتبارا   حيويا   اصطناعه يتم ، المنشأ داخلية الطبيعية أمينات الكاتيكول فئة من

 . كربوكسيالز دي دوبا

 : تواجده

 . باركنسون داء يسبب ونقصه القاعدية والنويات المخطط الجسم في خاصة(  الدماغ)  C.N.S في يتواجد
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 b1 , b2 مع بالتفاعل والنورأدرينالين األدرينالين تفوق تأثيرات وله الوعائي القلبي الجهاز وفي المحيط في يتواجد أخرى ناحية من

,a1 أعطيت الدوبامين مستقبالت أو الدوبامينرجية المستقبالت باسم تعرف المستقبالت من مجموعة تمييز أمكن األساس هذا وعلى 

 .D5 إلىD1  الرموز

 :الدوبامينرجية المستقبالت

 : D1 مستقبالت

 .Gs واختصارا   G Stimulant باسم يعرف G بروتين من نوع بتحفيز تتنبه الوعائي القلبي الجهاز في تتواجد

 : D2 مستقبالت

 من نوع مع باالرتباط الدوبامين ينبهها باركنسون بداء عالقة ولها القاعدية النويات خاصة المركزي العصبي الجهاز في توجد

 .Gi واختصارا   G Inhibitorالبروتين هو G البروتين

 : D3 مستقبالت

 ( . غضب – حزن – فرح)  والعواطف باالنفعاالت عالقة له الذي اللمبي الجهاز في توجد

 : D5 , D4 مستقبالت

 . له المضادة واألدوية بالذهان عالقة لها

 : الوعائي القلبي الجهاز على تأثيراته

 القلب انقباض قوة يزيد وبالتالي القلب عضلة في مستقبالت تنبيه إلى يؤدي(  الواحدة الدقيقة في كغ/مكغ 20)  : الضئيل بالتركيز

 . القلبية والدفقة القلبي الحصيل حجم يزيد كما إيجابي بتأثير القلب عضلة قلوصية على يؤثر أي

 الصغيرة وبالجرعات ؛ الدماغ وفي األخرى األحشاء وفي الكلية في الدموية األوعية في الدموي الجريان زيادة على الدوبامين يعمل

 . b 2 مستقبالت تنبيه يسبب أيضا  

 . وهالوبيريدول كلوربرومازين مثل الدوبامين مستقبالت بحاصرات التأثيرات هذه تحاصر

 الضغط يرفع كما القلبي الحصيل حجم وزيادة القلب عضلة تقلص في واضحة زيادة يسبب دقيقة/كغ/مكغ 10-5 : األكبر بالجرعات

 . الشرياني

 ويمكن المخططة للعضالت المغذية الدموية األوعية في وخاصة الشاملة المحيطية الوعائية المقاومة في نقصا   يحدث أنه وتبين

 .b بحاصرات معاكستها

 : الجانبية التأثيرات

 القلب ضربات في تسرعا   الدوبامين يحدث

 . الشرياني الضغط في وارتفاعا   القلب نظم في واضطرابا  

 . وصداعا   وقياء   غثيانا   يسبب كما

 . التسريب معدل سرعة خفض أي الدوائية الجرعة بتخفيض التأثيرات هذه وتعالج

 : للدوبامين السريرية االستعماالت

 ( . إسعافية حاالت ) الخارجية أو الداخلية النزوف وصدمة القلبية الوعائية الصدمة عن الناجم الشرياني الضغط هبوط

 .. االحتقاني القلب باسترخاء المترافق القلبية العضلة احتشاء
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 :الصنعية أمين الكاتيكول مركبات – ثانيا  

 :b 2 لمستقبالت المنبهة الصنعية أمين الكاتيكول مركبات فئة

 : التالية المركبات على وتشمل

 سالبوتامول إيزوبرينالين

  بروكاتيرول فينتيرول

 

 

 : Isoprenaline إيزوبرينالين -1

 

 . إيزوبريل:  التجاري االسم ®

 . وجدت حيثما b 2 , b 1 لـ منبه صنعي ودي مقلد وهو

 : الدوائية التأثيرات

 . ضرباته قوة وازدياد القلب تسرع إلى يؤدي القلب في b1 تنبيه

 …و والرحم والقصيبات القصبات في الملساء العضالت ارتخاء إلى بؤدي القلب خارج b2 تنبيه

 إلى أيضا   يؤدي والذي األوعية توسع نتيجة شاملة محيطية وعائية مقاومة نقص إلى يؤدي لإليزوبرينالين الوريدي الحقن كذلك

 . التقلص وقوة القلبي الحصيل حجم فيه يزداد الذي الوقت في والمساريقا والكلية المخططة العضالت في الدموي الجريان زيادة

 ضغط هبوط إلى يؤدي أن يلبث ال ثم البدء في قليال   يرتفع االنقباضي الضغط ان إال شرياني ضغط هبوط بإحداث األيزوبرينالين يقوم

 . شرياني

 ثالثيات انحالل ينشط حيث FFA الحرة الدسمة الحموض ويحرر األدرينالين من أقل بنسبة الدم سكر يزيد : استقالبية تأثيرات

 . الدهنية األنسجة في TG الغليسيريد

 : الدوائية الحرائك

 . التأثير لمكان سريع بشكل يصل حيث بالحقن خاصة المختلفة اإلدخال بطرق جيد بشكل يمتص

 . إدخاله من ساعات 4-3 بعد 2bينبه

 . أمين كاتيكول مستقلبات بشكل وينطرح يستقلب

 : الجانبية التأثيرات

 وتسرعه القلب خفقان·  صداع·  نظم اضطراب

 . أطراف رجفان·  غثيان·  دوار·  والجلد وجه احمرار

 . كبيرة بمقادير إعطائه عند التحمل عدم نتيجة القفلب توقف حاالت بعض سجلت وقد



37 

 

 : السريرية االستعماالت

 .القصبي الربو

 . أدم ستوكس متالزمة

 . القلب احتشاء عن الناجمة القلبية الصدمة معالجة

 . القلب بطء

 : Salbutamolسالبوتامول  -2

 

 . Ventolin فنتولين:  التجاري االسم ®

 (  الناحية هذه في اإليزوبرينالين من أفضل فهو)  دقيقة 15 بعد للقصبات الموسع التأثير ويبدأ االمعاء طريق عن االمتصاص سريع

 : السريرية االستعماالت

 . الحاد القصبي الربو معالجة في منه يستفاد

 . القصبات تضيق

 : Orceprinalineأورسيبرينالين  -3

 

 .Alupent ألوبنت:  التجاري االسم ®

 . دقائق 10-5 بمدة استنشاقه بعد للقصبات الموسع التأثير يبدأ ، b 2 ينبه صنعي ودي مقلد وهو

 . ساعات 5-3 التأثير مدة

 : السريرية االستعماالت

 . أدم ستوكس متالزمة حدوث من للوقاية – قلب بطء – قصبي ربو

 :  Terbutalineتربيوتالين -4

 أن إال C.O.M.T بواسطة يستقلب وال أطول تأثير مدة له بأن اإليزوبرينالين عن يتميز نوعي بشكل b 2 لـ منبه صنعي ودي مقلد

 . اإليزوبرينالين من أقل للقلب المنبه تأثيره

 : السريرية االستعماالت
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 . القصبي الربو معالجة في رئيسي بشكل يستخدم

 . القصبات اللتهاب المرافق المزمن القصبي والتشنج

 . الرئة انتفاخ

 . دقائق عدة خالل فتحدث التأثير بداية أما ساعة 2-1 لمدة تأثيره ويمتد

 : الجانبية التأثيرات

 . قياء – غثيان – صداع – رجفان – عصبي توتر

 . يوم/ملغ 10-5 : الجرعة

 : Feneterol فينتيرول -5

 

 . Berotec بيروتك:  التجاري االسم ®

 . بخاخ بشكل ويحضر ساعات 3-2 تأثيره ويدوم السريع القصبي الموسع بتأثيره يتميز

 : Procaterol بروكاتيرول -6

 . ساعات 5 تأثيره مدة

 : Salmeterol سالميترول -7

 

 ( . استنشاق)  بخاخ Serevent سيريفانت : التجاري االسم ®

 . مكغ 21 الواحدة النفثة في تركيزه ساعة 12 طويلة تأثيره مدة

IIلـ المنبهة الصنعية أمين الكاتيكول فئة b1 :ويمثلها : 

 : Dobutamine دوبيوتامين
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 . Dobutrex دوبيوتركس:  التجاري االسم ®

 : حيث القلب عضلة على مباشر تأثير له أي b1 لـ نوعي منبه : تأثيراته

 . المعدل من أكثر القلوصية على يؤثر أي القلب ضربات معدل زيادة من أكثر تقلصها قوة يزيد

 . المحيطية الوعائية المقاومة ويزيد الشرياني الضغط يرفع

 . القلبي الحصيل حجم ويزيد األذينية الجيبية العقدة عبر النقل سرعة ويزيد

 : الدوائية الحرائك

 . تقريبا   دقيقة t ½ 2=  له البيولوجي العمر نصف

 التأثير مدة

 على يؤثر وال الوريدي التسريب طريق عن يعطى(  الدوبامين بذلك يشبه)  إسعافي دواء وهو الفم طريق عن يعطى وال قصيرة 

 . األحشاء في الدموي الجريان

 : االستقالب

 . دوبيوتامين ميثيل داي -4-3 إلى يتحول حيث آخر استقالب طريق وله ، الغلوكورونيك حمض مع باالرتباط الكبد في ويتم 

 : السريرية االستعماالت

 ( . القلب قصور أو القلب فشل أو)  االحتقاني القلب استرخاء معالجة في يستعمل

 . القلب ضخامة

 . القلب باسترخاء المترافقة القلبية العضلة احتشاء حاالت

 . الوعائية القلبية الصدمة في منه يستفاد

 : األشكال الصيدالنية

 الفم طريق عن يعطى وال الوريدي للتسريب مل 20/ملغ 250 بتركيز زجاجات بشكل يحضر 

Parasympathomimetic Drugsمقلدات نظير الودي 
 مقدمة :

يتألف الجهاز نظير الودي من عقد نظيرة ودية قرب األعضاء أو في داخلها ، وليف عصبي قبل عقدي طويل ، وليف عصبي بعد 

 بشكلين :عقدي قصير ينتهي بالمستقبالت الكولينرجية التي تكون 

 مستقبالت مسكارينية .

 مستقبالت نيكوتينية.
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 الودي : تصنيف المركبات المقلدات نظير

 مقلدات نظير الودي الطبيعية : –أوال  

 : Acetylcholine. األستيل كولين 1

 هو الناقل العصبي الكيماوي في مستوى كافة أجزاء الجهاز العصبي نظير الودي .

 االصطناع الحيوي :

الذي يقوم بنقل جذر األستيل الفعال إلى يتم باتحاد جذر األستيل الفعال مع الكولين وذلك بتحفيز أنزيم الكولين أستيل ترانسفيراز 

 جزيء الكولين .

مكغ/مل وهو مركب غني بجذر  1مركب الكولين مركب يدخل في بناء المركبات الشحمية ؛كما يوجد في البالزما بتركيز  مالحظة :

 غ/يوم ونقصه يؤدي إلىتشمع الكبد . 1الميثيل ؛ويرد مع الوارد الغذائي بمعدل 

 االختزان :

األستيل كولين ضمن حويصالت االدخار الموجودة في نهاية األلياف العصبية نظيرة الودية ما بعد العقدية واأللياف المحركة يختزن 

واأللياف قبل العقدية الودية ونظيرة الودية ؛ويتحرر من هذه الحويصالت عند تنبيه األلياف العصبية ، ويشترط لذلك وجود شوارد 

م شاردتين من الكالسيوم لتحرير جزيء واحد من األستيل كولين في الفالق المشبكي والذي ينتقل األستيل الكالسيوم ، ويقدر أنه يلز

 كولين عبره ليصل إلى المستقبالت ويقوم بالتأثير المطلوب .

تأثير مثبط لتحرر األستيل كولين ، حيث يوجد تضاد فيزيولوجي وظيفي بين شاردتي المغنزيوم  Mg++لشاردة المغنزيوممالحظة : 

أو الملح اإلنكليزي والكالسيوم ، فالكالسيوم ينشط فعل التقلص العضلي بينما يثبطه المغنزيوم ، ويختلف تأثير كبريتات المغنزيوم ) 

 ( حسب طريق اإلدخال :نيةأو ملح أبسون نسبة إلى مدينة في مقاطعة كنت البريطا

 فتناوله عن طريق الفم يحدث إسهاالت شديدة .

واالختالجات العضلية وبالتالي يستخدم في معالجة حالة اإلرجاج )  C.N.Sأما عند إعطائه بالحقن الوريدي فيحدث تأثيرا  مثبطا  لـ 

 . ملغ منه 0.07( النفاسي وذلك بحقن  االرتعاج

 االستقالب :

: حمض الخل والكولين وذلك بتثبت جزئيه الرئيسيين وهما كولين استيراز بإماهة جزيء األستيل كولين وتحويله إلى يقوم أنزيم ال

 جزيء األستيل كولين على األنزيم بثالث نقاط .

 يوجد نوعان من الكولين استراز:

 ن أو بنزوئيل كولينمتيل كولين،وال يميه بيوتيروكولي bيميه األستيل كولين وأستيل كولين استراز حقيقي:

 متيل كولين. bيميه األستيل كولين وبيوتيروكولين وبنزوئيل كولين وال يميه استيل كولين استراز كاذب:

 المستقبالت الكولينرجية :

 بعد تحرر األستيل كولين من الحويصالت ووصوله إلى الغشاء بعد المشبك يتفاعل مع المستقبالت الكولينرجية .

 الكولينرجية نوعان :وللمستقبالت 

 مستقبالت نيكوتينية .

 مستقبالت مسكارينية .

 المستقبالت النيكوتينية : –أوال  
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والتي تعتبر عقدة ودية من الناحية تتواجد في مستوى الوصل العصبي العضلي واللوحة المحركة االنتهائية ولب الكظر ) 

 ( وفي العقد الودية ونظير الودية . لحشويالفيزيولوجية رغم تعصيبها بألياف نظيرة ودية من العصب ا

 المستقبالت المسكارينية : -ثانيا  

 أنواع لها هي : 5تتواجد في بقية أنحاء الجسم وقد أمكن تمييز 

 : M1المستقبل المسكاريني 

 وجوده :

للمعدة والعقد نظيرة الودية  في الجملة العصبية المركزية خاصة في الدماغ و حصان البحر وفي الخاليا الجدارية للغشاء المخاطي

 الموجودة في األمعاء .

 : الوسائط الكيميائية

 داي أسيل غليسيرول)  DAG( والوسيط  إينوسيتول ثالثي الفوسفات)  IP3إلى زيادة نشاط الوسيط  M1يؤدي تنشيط مستقبالت 

عديدة جدا  وتتواجد في كل  G) وبروتينات  GQ( من خالل تفعيل البروتين  Cفوسفوليباز )  P.LC( الذين ينتجان بتأثير أنزيم 

 مكان يتفاعل فيه المركب مع المستقبل وقد قام بالبحث في مجالها الباحث فوكي بيرغ ونال جائزة نوبل على هذا البحث ( .

 فإن ذلك يؤدي إلى : M1: عند تنبيه مستقبالت  الوظائف

 . C.N.Sتنشيط الجملة العصبية المركزية 

 . HClكلور الماء زيادة إفراز حمض 

 تنشيط الحركات الحوية لألمعاء .

 هي األستيل كولين والكارباكول . : M1المركبات المنبهة ) الشادة ( لمستقبالت 

  : M1المركبات المضادة لمستقبالت 

 Atropine األتروبين

 Pyrenzipineالبيرين زيبين 

 Telenzipineالتيلين زيبين 

 

 : Pyrenzipineمركب البيرين زيبين 

 . M1مركب صنعي مضاد نوعي لـ 

كما يثبط إفراز حمض كلور الماء ولذلك يستفاد منه في معالجة القرحة الهضمية وله بناء  B.B.Bيجتاز الحواجز الدموية الدماغية 

 مرات يوميا  . 3ملغ يعطى بمعدل  50يشبه المركبات ثالثية الحلقات كاإليمبرامين وهو يحضر بشكل أقراص 

 مرات يوميا  . 3ملغ  1: يعطى بمعدل  Telenzipineمركب التيلين زيبين 

 

 : M2المستقبل المسكاريني 

 وجوده :

ونسيج النقل األذيني البطيني ونهاية  A.V.Nفي مستوى العضلة القلبية واألذينات والعقدة األذينية البطينية  M2توجد مستقبالت 

 المشبكية .األعصاب الودية قبل المشبك وفي الفجوة 

 الوسائط الكيميائية :
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من  cGMPوزيادة مستوى  GIمن خالل التفاعل مع البروتين  cAMPيؤدي إلى نقص مستوى الوسيط  M2تنبيه مستقبالت 

 ، كما يؤدي التنبيه إلى نقص مستوى الكالسيوم داخل الخلية . Gsخالل التفاعل مع البروتين 

 يؤدي إلى : M2تنبيه مستقبالت  الوظائف :

 نقص قلوصية البطينات واألذينات .

 نقص سرعة الناقلية األذينية البطينية .

 وحدوث فرط في االستقطاب فيها مما يؤدي إلى تباطؤ القلب . S.A nodeبطء زوال استقطاب العقدة الجيبية األذينية 

 : وتشمل األستيل كولين والكارباكول . M2المواد المنبهة لمستقبالت 

 : وتشمل األتروبين والغالمين . M2مستقبالت المواد المضادة ل

 : M3المستقبل المسكاريني  -3

 وجوده :

 في الغدد خارجية اإلفراز العضالت الملساء لألمعاء وبطانة األوعية الدموية . M3يوجد المستقبل 

 الوسائط الكيميائية :

 الذي يزيد مستوى الكالسيوم داخل الخلية . IP3يؤدي إلى زيادة نشاط  M3تنبيه مستقبالت 

 إلى : M3يؤدي تنبيه مستقبالت  : الوظائف

 ……… ( . اللعابية والبانكرياسيةزيادة إفراز الغدد خارجية اإلفراز ) 

 زيادة تقلص األلياف العضلية الملساء .

 : وتشمل األستيل كولين والكارباكول . M3المركبات المنبهة لمستقبالت 

 : وتشمل األتروبين . M3 ت المضادة لمستقبالتالمركبا

 : M4المستقبل المسكاريني 

 في جزر النغرهانس وتنبيهه ينجم عنه زيادة تحرر األنسولين . bويتواجد خاصة في خاليا  M2ويشبه المستقبل المسكاريني 

 . األستيل كولين:  M4المركبات المنبهة لـ 

 وال يوجد له أي استعمال سريري . Himbasine: همباسين  M4المركبات المضادة لـ 

 : M5المستقبل المسكاريني 

 وال يزال البحث يجري عن مركبات ضادة وشادة له . M1يشابه 

 التأثيرات الدوائية لألستيل كولين :

 التأثيرات النيكوتينية :  

 ملغ/كغ . 10وتحدث عند إعطاء األستيل كولين بجرعات عالية 

 الوعائي :على الجهاز القلبي 

 يحدث األستيل كولين بالجرعات العالية ارتفاعا  في الضغط الدموي الشرياني وتسرع في القلب خاصة بعد حقن األتروبين .
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 على العين :

 يحدث توسعا  في الحدقة .

 العصبي الذاتي . ويعلل التأثيران السابقان بتنبيه تحرر األدرينالين والنورأدرينالين من لب الكظر والعقد الودية في الجهاز

 على الوصل العصبي العضلي :

يحدث األستيل كولين بالجرعات العالية تأثيرا  مقلصا  للعضالت المخططة اإلرادية عن طريق تنبيه المستقبالت النيكوتينية في اللوحة 

 المحركة االنتهائية .

العقد ، في حين تعاكس التأثيرات النيكوتينية على الوصل  تعاكس التأثيرات النيكوتينية القلبية الوعائية والعينية بشاالت مالحظة :

 العصبي العضلي بالمركبات الكورارية

 التأثيرات المسكارينية :

 ( . تقدر بالميكروأوالنانوغرام/كغوتحصل بالتراكيز الضئيلة من األستيل كولين ) 

 وهي حسب األجهزة :

 الجهاز القلبي الوعائي :

 يبطئ األستيل كولين القلب وينقص معدل النظم والناقلية وفي بعض الحاالت يتوقف القلب المعزول عند الضفدع أو األرنب 

ويزيد نفوذية شوارد البوتاسيوم في طور  S.A nodeويعلل ذلك بأنه ينقص سرعة زوال االستقطاب لخاليا العقدة الجيبية األذينية 

 االسترخاء .

ن بتوسيع األوعية الدموية واألوعية اإلكليلية وإنقاص قوة تقلص القلب والحصيل القلبي وإنقاص معدل استهالك يقوم األستيل كولي

 . M2األوكسجين فيها وذلك بآلية تنبيه مستقبالت

 GTPالذي ينشط أنزيم الغوانيل سيكالز والذي ينشط بدوره تحول  N.Oمما يرفع نسبة  N.O.Sيقوم األستيل كولين بتنشيط أنزيم 

 الذي يقوم بإرخاء العضالت الملساء في األوعية الدموية. cGMPإلى 

 كما يحدث األستيل كولين نقصا  في المقاومة الوعائية المحيطية الشاملة بسبب سيطرة المبهم بآلية مركزية .

 العضالت الملساء :

المحيطة بالقصبات والقصيبات ويساهم في إحداث ينشط األستيل كولين الحركات الحوية لألمعاء ، كما يقلص العضالت الملساء 

 نوبات الربو وكذلك فإنه يقلص عضلة الرحم ويسبب اإلجهاض فال يجوز تناوله أثناء الحمل .

 يقوم األستيل كولين بإرخائها المعصرات والمصرات :

 إرخاء مصرة أودي يؤدي إلى إفراغ الصفراء .

 دي إلى تسريع معدل انطراح البول إرخاء مصرة المثانة يؤ

 الغدد :

 يقوم األستيل كولين بزيادة إفراز الغدد اللعابية والعرقية والدمعية وزيادة المفرزات الهضمية .

 العين :

ما يقوم األستيل كولين بتضييق الحدقة بتأثيره المقلص للعضلة الدائرية في القزحية ؛كما يقلص العضلة الهدبية ويفتح قناة شليم م

 يؤدي إلى تصريف الخلط المائي وإدخاله إلى الدوران الوريدي للعين وبالتالي يخفض الضغط داخل البيت األمامي للعين .
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 لكنه ال يستعمل في معالجة الزرق بسبب تأثيراته الجانبية العديدة وإنما يستعاض عنه بمقلدات نظير الودي أخرى مثل البيلوكاربين .

 ات المسكارينية باألتروبين .تعاكس التأثير مالحظة :

 االستعماالت السريرية :

ملغ  30-20ينحصر مجال استخدام األستيل كولين في حاالت تسرع القلب الجيبي وتسرع القلب االشتدادي ، حيث يوصف بمعدل 

 حقنا  وريديا  وذلك ببطء وحذر .

 االستعماالت السريرية لمقلدات نظير الودي بشكل عام :

 تستعمل في :

 الوهن العضلي الوخيم· رع البطينات االشتدادي تس

 داء الزرق· الوهن المعوي واالحتباس البولي التالي للعمل الجراحي 

 داء رينو· تستخدم لزيادة إفراز الغدد اللعابية والعرقية 

 في معاكسة التأثيرات األتروبينية .

 : ال يجوز وصف األستيل كولين في حاالت : مضادات االستطباب

 القرحة الهضمية· الربو القصبي 

 هبوط الضغط· الحمل 

 بطء القلب

 : Pilocarpine . البيلوكاربين2

 . Pilocarpus jaborandiقلويد طبيعي يستخرج من أوراق نبات 

 

 خواصه : يتميز بما يلي :

 يملك تأثيرات مسكارينية طويلة األمد .

 البدء تسرعا  في القلب وارتفاعا  في الضغط الشرياني . ينبه لب الكظر ويحرر األدرينالين وبالتالي يحدث في

 ينبه قشر الدماغ بالجرعات العالجية .

 يزيد إفراز الغدد اللعابية وبالتالي يعمل على سيالن اللعاب .

 ( . حيث يزيد إفراز الببسين مثال  يزيد إفراز الغدد العرقية والهضمية ) 

 اكسة التأثيرات األتروبينية عند األرنب .يستخدم تجريبيا  لزيادة إفراز اللعاب ومع

 يضيق الحدقة وبالتالي يستخدم في معالجة الزرق .
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 : Muscarine. المسكارين 3

 .Muscaria Amanitaقلويد طبيعي مقلد لنظير الودي يستخرج من فطر سام يعرف باسم 

 

قشر الدماغ وذلك بالجرعات الضئيلة ، أما بالجرعات العالية ينبه الجملة العصبية المركزية لذلك يستفاد منه في بعض الحاالت لتنبيه 

 فيسبب التسمم بالمسكارين والذي يعالج باألتروبين .

 : Arecholine. األريكولين 4

 . Betel Nutقلويد طبيعي يستخرج من جوز الفوفل 

 

 له تأثيرات مسكارينية أشد من البيلوكاربين .

 . %1لجة الزرق على شكل قطرة عينينة بتركيز يضيق الحدقة وبالتالي يستخدم في معا

 يزيد من إفراز الغدد اللعابية والهضمية لذلك يستخدم كمساعد للهضم .

 ليس له التأثيرات الجانبية للمسكارين .

 : Syntheticمقلدات نظير الودي الصنعية  –ثانيا  

 الكولين استيراز المميهة .وهي مركبات دوائية مقلدة لنظير الودي تتميز بمقاومتها ألنزيم 

 ومن هذه المركبات نذكر :

 : Carbachol. كارباكول 1

 ( واحتباس البول التاليين للعمل الجراحي . الشلل المعوييستخدم في معالجة الوهن المعوي ) 

 : Methacholine. ميثاكولين 2

 الحرائك الدوائية :

 يبدي تأثيرات مسكارينية طويلة األمد .

 طريق األمعاء غير منتظم لذلك ال يعطى عن طريق الفمامتصاصه عن 

 االستعماالت السريرية : يستخدم في :

 تسرع األذينات االشتدادي .
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الذي يتميز بتضيق األوعية وحدوث آالم في نهايات األطراف ، حيث يعمل الميثاكولين على إحداث توسع وعائي يخفف  داء رينو :

 من أعراض اإلصابة بداء رينو .

 أثيرات الجانبية :الت

 هجمة ربو –تشنج القصبات  –اضطراب تبول  –آالم معدية ومعوية  –غثيان وقياء 

 

 : Bethanichole. بيثانيكول 3

 

 Urecholineاالسم التجاري : 

 الحرائك الدوائية :

 يبدي تأثيرات نيكوتينية

 ملغ . 5-2طريق الحقن تحت الجلد بمعدل ملغ أو عن  10-5يمتص بسرعة من األمعاء لذلك يعطى عن طريق الفم بمعدل 

 وال يجوز إعطاؤه وريديا  .

 ( : الميثاكوليننفس استطبابات يستخدم في )  االستعماالت السريرية :

 داء رينو . -2تسرع البطينات االشتدادي .  -1

 : Oxotremorineأوكسوتريمورين  Tremorineالتريمورين  -4

 ويبدي هذان المركبان التأثيرات التالية :ستقلب التريمورين إلى األوكسوتريمورين من مقلدات نظير الودي الصنعية ، ي

 تأثيرات عصبية محيطية .

ويعمالن  B.B.B: يتميز التريمورين واالوكسوتريمورين بقدرتهما على اجتياز الحواجز الدموية الدماغية  تأثيرات عصبية مركزية

المسؤول عن اصطناع األستيل كولين مما يؤدي إلى زيادة تركيز األخير في قشر الدماغ  على تنشيط أنزيم الكولين أستيل ترانسفيراز

والجملة خارج الهرمية لذلك يستخدم المركبان في إحداث دار باركنسون تجريبيا  عند الفئران بهدف دراسة فعالية األدوية المعالجة 

 دقيقة من الحقن  20يؤدي إلى ظهور عالمات داء باركنسون بعد  ملغ/كغ من وزن الفأر مما 20لداء باركنسون ، حيث يعطى بمعدل 

 

 : Anti-Cholinesterase Drugsمضادات الكولين استيراز  –ثالثا  

 وتصنف إلى مجموعتين :

 Reversibleمضادات الكولين استيراز القابلة للعكس 

 

 بعدها األنزيم إلى نشاطه من جديد .تعمل على تثبيط نشاط أنزيم الكولين استيراز لفترة زمنية مؤقتة يعود 

 Irreversibleمضادات الكولين استيراز غير القابلة للعكس 
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 ومن هذه المضادات نذكر :تعمل على تثبيط نشاط أنزيم الكولين استيراز لفترة زمنية طويلة جدا  ، وال يعود األنزيم إلى نشاطه أبدا  ، 

 Organophosphorousوهي عبارة عن مركبات فوسفورية عضوية  Insecticidesالمبيدات الحشرية 

Compounds . 

 مضادات الكولين استيراز القابلة للعكس :

 : Physostigmine. فيزوستغمين 1

وهو مقلد نظير ودي مضاد ألنزيم الكولين استيراز ، يستخلص من بذور فول الكاالبار  Eserineيعرف كذلك بـ إيزيرين 

Calabar Bean تي تستخلص من شجرة الفيزوستغما فينونوزوم أو اإلزيرافينونوزم ؛ وقد استخدم فول الكاالبار قديما  عند ال

 ( .لكشف المذنبين حسب اعتقاداتهماألفريقيين في اختبار الذْنب)

 تعلل آلية التأثير بتثبيط أنزيم الكولين استيراز بشكل قابل للعكس . آلية التأثير :

 للفيزوستغمين :التأثيرات الدوائية 

زيادة نشاط الحركة  –هبوط الضغط الشرياني  –بطء القلب  يبدي الفيزوستغمين بالجرعات الصغيرة تأثيرات مسكارينية تتمثل بـ :

 زيادة إفراز اللعاب . –الحوية لألمعاء 

 –تسرع القلب  –بي العضلي تنشيط الوصل العص في حين يبدي الفيزوستغمين بالجرعات الكبيرة تأثيرات نيكوتينية تتمثل بـ :

 ارتفاع طفيف في الضغط الشرياني .

 التأثيرات السمية للفيزوستغمين : في حال التسمم بالفيزوستغمين تظهر التأثيرات التالية :

 اختالجات عضلية ناتجة عن زيادة تنبيه الوصل العصبي العضلي .

( وبالتالي يسبب نقص األكسجة ز المحرك الوعائي والمركز التنفسيالمرك )تثبيط المراكز الحيوية الهامة في البصلة السيسائية 

 .B.B.Bوالتقبض الوعائي بسبب قدرته على اجتياز 

 االستعماالت السريرية : يستخدم في :

 معاكسة تأثيرات المركبات الكورارية المرخية للعضالت المحيطية غير المزيلة لالستقطاب .

 ( التالي للعمليات الجراحية . يالشلل المعومعالجة الوهن المعوي ) 

 معالجة توسع المعدة وحاالت ابتالع الهواء .

 . %0.5من خالل تضييق الحدقة حيث يحضر على شكل قطرة عينية بتركيز  معالجة الزرق :

 

 ( : Prostigmine) بروستغمين  Neostigmine. نيوستغمين 2

 

وهو مقلد نظير ودي مشتق نصف صنعي من الفيزوستغمين مضاد ألنزيم الكولين استيراز بشكل قابل للعكس ، يحضر بشكل ملح 

 ويتميز عن النيوستغمين بأنه : Prostigmineنيوستغمين ميثيل سلفات المعروف باسم بروستغمين 
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 ( .لفيزوستغميناأكثر مضادات الكولين استيراز استخداما  حيث يفضل على اإليزيرين)

 وال يسبب تأثيرات سمية عصبية مركزية . B.B.B أقل سمية من الفيزوستتغمين ألنه ال يستطيع عبور حواجز الدم الدماغية

 أقل تأثيرا  من اإليزيرين على العين والجهاز القلبي الوعائي .

 يبدي النيوستغمين التأثيرات التالية : التأثيرات الدوائية :

 وقليلة على العين وعلى الجهاز القلبي الوعائي . تأثيرات محدودة

 تأثيرات واضحة على الجهاز الهضمي تتمثل بـ :

 زيادة نشاط الحركات الحوية في األمعاء والمعدة .

 (.معصرة الشرج –معصرة أودي ارتخاء المعصرات المختلفة ) 

 زيادة إفرازات العصارات الهاضمة .

 اء الترياق في حال التسمم بالمركبات الكوراريةيقلص العضالت المخططة ويعتبر الدو

 يسبب تأثيرات ضعيفة لذلك ال يستخدم بشكل قطرة عينية . التأثير على العين :

 يقلص عضلة المثانة ويرخي مصرتها .

 حمل .يملك النيوستغمين تأثيراص مجهضا  ويسبب نزوفا  دموية خلف المشيمة مما يسبب انفصال المشيمة لذلك ال يعطى عند ال

 

 االستعماالت السريرية :

 معالجة اإلمساك المعند وانتفاخ البطن بالغازات .

 معالجة التسمم بالكوراريات .

 معالجة الوهن العضلي الوخيم والوقاية منه .

 معالجة احتباس البول والوهن المعوي التاليين للعمل الجراحي .

 ملغ . 90-30عن طريق الفم : بمعدل  الجرعة الدوائية :

 ملغ . 1-0.5بالحقن العضلي أو تحت الجلد : بمعدل 

 

 : Pyridostigmine. بيريدوستغمين 3
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 . Mestinonاالسم التجاري : 

مقلد نظير ودي مضاد ألنزيم الكولين استيراز ، يحضر بشكل ملح بيريدوستغمين بروميد ويستخدم بشكل رئيسي في معالجة 

 يلي :وتشخيص الوهن العضلي الوخيم ويتميز بما 

 ساعات . 6-3مدة تأثيره أطول من النيوستغمين حوالي 

 ملغ نيوستغمين . 15ملغ بيريدوستغمين تعادل  60كل 

 يحدث تأثيرات مسكارينية أقل من النيوستغمين .

 ( . ساعات 6-3حوالي مدة تأثيره أطول من النيوستغمين ) 

 األشكال الصيدالنية والجرعة الدوائية :

 مرات يوميا  . 3ملغ  120-60ملغ للبالغين يعطى منها  60ال و ملغ لألطف 10أقراص 

 ملغ حقنا  تحت الجلد أو في الوريد أو في العضل . 6-1ملغ/مل يعطى منها  1حبابات بتركيز 

 : Edrophonium. إيدروفونيوم 4

 مقلد نظير ودي مضاد ألنزيم الكولين استيراز ينبه الوصل العصبي العضلي واللوحة المحركة .

 .Myasthenia Gravisيستخدم في معالجة وتشخيص الوهن العضلي الوخيم  االستعماالت السريرية :

 10ملغ ليصبح المجموع  8ملغ فتستجيب عضالت أجفان العين باالنفتاح ثم بعد نصف دقيقة نحقن  2يعطى للمريض  التشخيص :

 ملغ .

 : Ambenonium. أمبي نونيوم 5

 

 الكولين استيراز . مقلد نظير ودي مضاد ألنزيم

 .Mytelaseاالسم التجاري : يحضر بشكل ملح أمبي نورنيوم كلورايد المعروف تجاريا  بـ 

 ساعات t ½ 3-10يبلغ نصف عمره البيولوجي = 

 يستخدم في معالجة الوهن العضلي الوخيم . االستعماالت السريرية :

 

 األدوية المؤثرة في الجهاز العصبي الذاتي
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 :مقدمة

 ، الودية ونظير الودية العقد في العصبي للتالحم المكونة النسيجية العناصر في اصطفائيا   شاال   أو منبها   تأثيرا   المركبات بعض تبدي

 . %5 مسكارينية ومستقبالت %95 نيكوتينية مستقبالت من العناصر هذه وتتكون

 في العصبي الناقل وهو كولين األستيل بواسطة فيتم العقد بعد ما األلياف إلى العقد قبل ما األلياف من العصبية السيالة انتقال أما

 ( . الودية نظيرة العقدية بعد األلياف وكذلك)  الودية ونظيرة الودية العقد مستوى

 . طويلة تكون الودية نظيرة العقدية قبل األلياف بينما قصيرة تكون الودية العقدية قبل األلياف:  مالحظة

 العقدية قبل األلياف نهايات قرب كائنة حويصالت في وتختزن ، العقدة قرب عصبية نهاية أقرب في Ach كولين األستيل اصطناع يتم

 شاردتي تحرر لذلك ويشترط كولين األستيل يتحرر العصبية للنهاية ووصولها العصبية السيالة وانتقال التنبيه حدوث حال وفي ،

 . العصبي الليف نهاية إلى وتدخالن كالسيوم

 تصل ذلك بعد ثم ،(  المشبك بعد والغشاء المشبك قبل الغشاء بين ما المسافة وهي)  الفجوة مسافة يعبر كولين األستيل تحرر بعد

 . النيكوتينية المستقبالت وتنبه المشبك بعد ما الغشاء

 على التنبيه وينتشر إيجابية طاقة إلى تتحول كولين األستيل وكثافة تركيز زيادة مع لكن وسلبية بطيئة التأثير طاقة تكون البدء في

 الودية نظيرة بينما أدرينرجية الودية األلياف تكون حيث)  التأثير مكان إلى الودية نظيرة أو الودية العقد عن الصادر الليف طول

 ( . كولينرجية تكون

 . Ach كولين األستيل هو الودي نظير العقدي بعد ما بينما النورأدرينالين هو الودي العقدي بعد ما الكيميائي الوسيط يكون وهكذا

 فرع وهو ودي نظير كولنرجي بعصب معصبة وهي والنورأدرينالين األدرينالين تحرر إلى تنبيهها يؤدي ودية عقدة الكظر لب يعتبر

 هو وهذا والنورادرينالين األدرينالين تحرر زيادة إلى يؤدي كولين لألستيل الكبير فالتركيز وبالتالي ؛ الكبير الحشوي العصب من

 . كولين لألستيل النيكوتيني التأثير

 : ودية والنظير الودية العقد في المؤثرة المركبات تصنيف

I- ( :العقد منبهات) للعقد منبها   تأثيرا   تبدي التي المركبات 

  Nicotine النيكوتين

 

  Sparteine السبارتئين

  Lobeline اللوبيللين

 

  Coneine كونيئين

 

 

II- مثل:  تحرر وتمنع كولين األستيل الصطناع مثبطا   تأثيرا   تبدي التي المركبات : 

 . Hemicholinium كولينيوم هيمي

 

 . Triethylcholine كولين إيتيل تراي

 

 

 . العقدي النقل بذلك مثبطة كولين األستيل تجاه النيكوتينية المستقبالت حساسية تنقص وهي
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III- المستقبالت على تثبته وتمنع كولين األستيل تحرر تمنع التي المركبات : 

 : ويمثلها

 اإلصابة وتدعى Clostridium botulinum الوشيقية المطثيات عن ناتج ذيفان وهو:  Botulinus Toxine الوشيقي الذيفان

 . الفاسدة الملعلبة األغذية تناول حاالت بعض في يصادف وهو الوشيقي بالتسمم

 للقضاء كاف   منه بيكوغرام 1أن ؛حيث الحي الكائن على يقضي أن يمكن جدا   ضئيلة وبتراكيز الوشيقي الذيفان أن الدراسات تبين

 على قادر الوشيقي الذيفان من غرام 18 فإن وبالتالي ؛ اإلنسان قتل على قادر الذيفان هذا من نانوغرام 5 ،و الجرذ أو الفأر على

 ( . إنسان مليار 6 بـ قدرت ما إذا)  البشرية نصف على القضاء

 : هما مادتين استخالص من نبدال العالم تمكن وقد الكوبرا أفعى سم من تستخلص أن يمكن مركبات هناك

 aبانغاروتوكسين a-BunGarotoxine : للعقد شال تأثير لها وليس كولين األستيل تحرر تمنع 

b بانغاروتوكسين b-Bungarotoxine : بقوة يتثبت حيث ، النيكيوتينية المستقبالت على التثبت من المتحرر كولين األستيل تمنع 

 . معها والتفاعل إليها الوصول من كولين األستيل ويمنع المستقبالت هذه على

IV- العقد شاالت : 

 وتصنف ، عنها الصادرة واأللياف العقد إلى الواردة األلياف بين ما الوصل صلة وتقطع العقد حول حصار بضرب تقوم مركبات وهي

 : فئتين إلى

:  بطورين الودية ونظيرة الودية العقد يشل حيث ، عال   بتركيز النيكوتين ويمثلها( :  Biphase الطور ثنائية)  بطورين العقد شاالت

 . الودية ونظيرة الودية للعقد الشال الطور فهو الثاني أما ، كولين األستيل انتقال ويسهل العقد ينبه األول

 : ويمثلها:  واحد بطور العقد شاالت

  Tetraethylammonium ( TEA) أمونيوم إيثيل تترا

 

 له وليس تجريبيا   يستعمل:  Pentamethonium بنتاميثونيوم

 . سريرية استعماالت

 

 Chlorine Aizondamin كلورإيزوندامين  Hexamethonium هيكساميثونيوم

 . بنتلولينيوم ، بمبيدين ، ميكاميالمين:  األمين ثنائية للعقد شالة مركبات

 األدوية من يأتي لكنه الشرياني للضغط خافض للعقد شال مركب وهو Trimethaphane ميثافان تري:  األمين ثالثية مركبات

 . الضغط خافضات قائمة آخر في المصنفة

 العقد منبهات – أوال  

 : Nicotine النيكوتين -1

 

 . Nicotine tabacum باسم المعروف التبغ أوراق من يستخرج طبيعي قلويد

 : الدوائية الحرائك
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 للفم المخاطية األغشية طريق عن كبيرة بسرعة يمتص وهو نيكوتين ملغ 1-0.8 حوالي التبغ لفافة تحتويه ما أن يقدر : االمتصاص

 . التنفسية المخاطية واألغشية الهضم وأنبوب

 . لوفاته يؤدي الكلب لسان على المركز النيكوتين من قطرتين وضع أن التجريبية الدراسات وتبين ، جدا   سامة مادة النيكوتين

 . التبغ أوراق من غ 2 تدخين يعادل ما أو ملغ 100-60 هو : اإلنسان عند المميت السمي المقدار

 عبر الحليب مع وينطرح للجنين ويصل المشيمي الحاجز ويعبر الجسم وسوائل أنسجة في واسع بشكل يتوزع : واالنتشار التوزع

 . المعطاة الجرعة من %20-10 بنسبة البول طريق عن ينطرح كما ، اللبنية الغدد

 . أسيد أوكسوبيوتريك بيريديل غاما والثاني Cotinine كوتينين األول مركبين إلى الكبد في يستقلب : االستقالب

 :للنيكوتين الدوائية التأثيرات

 : الودية ونظيرة الودية العقد على

 . الودية ونظيرة الودية العق من النوعين لكال منبه 1000/1 بتركيز النيكوتين

 . لها شال الثاني والطور للعقدة منبه األول وبطورين للعقد شاال   تأثيرا   يبدي عندها النيكوتين فإن 100/1 بتركيز أما

 : الوعائي القلبي الجهاز على

 ويرفع القلبية العضلة تقلص وقوة القلب حصيل حجم لزيادة يؤدي القلب لعضلة منبها   تأثيرا   الصغيرة بالجرعات النيكوتين يحدث

 العقدة على المبهم العصب سيطرة وزوال جهة من الكظر لب من األدرينالين بتحرر ذلك ويعلل األوعية تضيق بسبب الشرياني التوتر

 . أخرى جهة من األذينية الجيبية

 وعضلة الشرياني الضغط على التأثيرات من سلسلة يبدي فإنه وريديا   كغ/ملغ 0.5-0.2 من اكبر بجرعة النيكوتين حقن عند أما

 : األطوار ثالثية القلب

 الجيبية العقدة تنبيه أنه حيث األذينة جدار في الودية نظيرة العقدة تنبيه عن ناجم:  قلب بطء مع ومؤقت عابر شرياني ضغط هبوط

 . القلب تباطؤ إلى يؤدي(  الودي نظير)  بالمبهم المعصبة األذينية

 من(  واألدرينالين النورأدرينالين)  أمين الكاتيكول وتحرر الكظر لب بتنبيه يعلل:  قلب تسرع مع وعابر سريع شرياني ضغط ارتفاع

 . الكظر لب

 أن كما. القلب عضلة تقلص قوة وتنقص البطينات في الودية األعصاب فعالية زوال وبسبب الشرياني الدموي الضغط في مديد هبوط

 النورادرينالين وتحرير العقد تنبيه بسبب الصغيرة بالجرعات والكلية الجلد في الدموية لألوعية مقلصا   تأثيرا   يبدي النيكوتين

 . الشرياني الضغط وهبوط لتوسعها يؤدي فإنه للعقد الشال التأثير أما ، واالدرينالين

 : التنفس جهاز على

)  العقد بتنبيه ذلك ويعلل التنفس معدل زيادة عنه وينجم األبهري والجسم السباتي الجسم في الكيميائية المستقبالت النيكوتين ينبه

 ( . صغير تركيز

 الحجابية العضلة شلل حتى يصل وشللها التنفس لعضالت ارتخاء   لحدوث يؤدي فإنه للعقد شال أي -كبير تركيز حقن حال في أما

 . السيسائية البصلة في التنفس مركز وتثبيط

 الطرق وتنظيف بتهوية تقوم التي والقصيبات للقصبات المبطن المخاطي الغشاء في الموجودة األهداب يتلف النيكوتين أن كما

 . الغريبة المواد من وتتخلص بنفسها نفسها تنظف بأنها تتصف والتي التنفسية

 

 ( : العضلي العصبي الوصل)  الهيكلية العضالت على
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 لألستيل مقلد بتأثير المخططة العضالت في ورجفان تقلص إلى ذلك ويؤدي النيكوتينية المستقبالت الضئيلة بالجرعات النيكوتين ينبه

 . العضلي الليف إلى Ca++دخول يسهل أي الحويصلي الكالسيوم شوارد تحرر في ويساهم ؛ كولين

 . للكورار مشابه بتأثير الهيكلية للعضالت مرخيا   تأثيرا   يبدي العالية بالتراكيز النيكوتين فإن للعقد الشالة المرحلة في أما

 : المركزي العصبي الجهاز على

 مهدئا   تأثيرا   له أن البعض يظن ما بعكس)  C.N.S المركزية العصبية والجملة األعصاب ينبه فهو مركزي عصبي منبه النيكوتين

 . لليقظة مؤديا   الشبكية التشكالت وينبه األطراف في واختالجا   رجفانا   يسبب فهو(

 التنبيهات من وتحد تثبط حيث األمان صمام بوظيفة وتقوم الشوكي للنخاع األمامي القرن في توجد وهي رينشو خاليا النيكوتين ينبه

 المشبك وحيدة المنعكسات فعالية تنقص وبالتالي التمدد منعكسات فعالية تنقص وأيضا   ، المحركة الصبونات إلى الواردة المفرطة

 . المشبك وعديدة

 : اإلدرار وظيفة على التأثير

 كما بسيطة تجربة خالل من ذلك إثبات ويمكن البول حجم من ينقص فإنه وبالتالي ADH لإلدرار المضاد الهرمون النيكوتين يحرر

 : يلي

 تبغ لفافة تدخين أحدهما من يطلب ثم ماء ليتر 1.5 حوالي المدخنين غير من يكونا أن شريطة الماء من كبيرة كمية لشخصين يعطى

 : يلي ما فنالحظ

 . التبغ لفافة بتدخين قام الذي الشخص عند التبول حدوث تأخر

 . المدخن غير الشخص مع مقارنة المنطرح البول حجم نقص

 : الحمل على التأثير

 . لإلجهاض ويؤهب المشيمي الحاجز اجتياز للنيكوتين يمكن

 . المدخنات غير من أمثالهن عن أضعاف ثالثة بنسبة يزيد المدخنات عند اإلجهاض حدوث فإن عام وبشكل

 : الرحم على التأثير

 . الرحم عنق سرطان لحدوث المؤهبة العوامل من النيكوتين يعد

 بسرطان المصابات عند السوي مستواه أمثال لعدة ويصل الكوتينين وهو النيكوتين مستقلب في زيادة حصول الدراسات تبين حيث

 . المدخنات من الرحم عنق

 : العين على التأثير

 بعض عند الموجود الرامش الغشاء في الملساء العضلة يقلص كما الودية العقد بتنبيه يغلل للحدقة موسعا   تأثيرا   النيكوتين يبدي

 . الطيور أنواع وبعض والضفادع كالقطط الحيوانات أنواع

 : الهضمي األنبوب مستوى في التأثير

 أو أورباخ ضفيرة مستوى في الموجودة الودية نظيرة العقد بتنبيه يعلل لألمعاء مقلصا   تأثيرا   الضئيلة بالتراكيز النيكوتين يبدي

 . مايسنر ضفيرة

 اإلمساك حدوث يسبب مما الحوية الحركة ونقص األمعاء في الملساء العضالت ارتخاء إلى النيكوتين فيؤدي العالية بالتراكيز أما

 . الجلد في العرقية الغدد إفراز في ونقصا   الفم في جفافا   يحدث كما األمعاء حركة ووهن

 : بالنيكوتين التسمم
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 . التبغ لفائف من كبير عدد تدخين نتيجة أو واحدة دفعة منه كبيرة جرعة تناول نتيجة يحدث

 : أعراضه

 . إسهال – قياء – قولنجية بطنية آالم – أمعاء تهيج

 . القلب في تباطؤا   أو تسرعا   يحدث حيث القلب نظم اضطراب

 . الحاالت بعض في اإلغماء – دوار – صداع

 : بالنيكوتين االنسمام

 . التدريجي االنسحاب طرق تجدي ال حيث التام باإلقالع ويعالج اإلدمان ثم ومن االعتياد مرحلة في المريض يدخل وفيه

 : بـ فتتمثل االنسحاب أعراض أما

 التركيز على القدرة نقص – األرق – الدوار – بالتعب الشعور – للطعام الشهية زيادة – أواإلسهال اإلمساك – الصداع – الغثيان

 . والتململ

 . النيكوتين لصاقات أو النيكوتين أقراص بإعطاء األعراض هذه على التغلب يمكن

  مفيد هو بما الوقت وإشغال والماء الفواكه عصير من باإلكثار ينصح كما

 : التدخين أضرار بعض

 القلبية األمراض أخطرها األمراض من بالعديد عالقة لها سامة مادة 6000 من أكثر إلى باإلضافة النيكوتين على التبغ لفافة تحتوي

 لحدوث يؤهب مما الدم لزوجة من وتزيد الصدرية والذبحة اإلكليلية التروية نقص ألمراض الخطورة عوامل من تعتبر حيث الوعائية

 . القلبية العضلة احتشاء

 . والرئة والقصبات والحنجرة واللسان الشفة سرطان تسبب كما االنسدادية الشرايين التهابات تسبب أنها كما

 الرئة انتفاخ لحدوث يؤهب الذي المزمن القصبات التهاب – الربو مثل التنفسية باألمراض عالقة للتدخين أن أيضا   الدراسات وتبين

Emphysema . 

 . والقصيبات للقصبات المبطنة للخاليا المجهزة األهداب طبقة يتلف التدخين أن كما

 . الوزن ناقصي أطفال والدة إلى يؤدي الحمل أثناء التدخين أن أيضا   الدراسات وتبين

 الرحم عنق وسرطان الرحم سرطان حدوث إلى كبيرة بنسبة يؤهب المدخنات عند الفموية الحمل موانع تناول أن أيضا   تبين كما

 . واإلجهاض

 يتحد ألنه األوكسجين بنقص الدم بفقر لإلصابة يؤهب مما CO عاز وعلى السام السيانيد عنصر على يحتوي السجائر دخان أن كما

 . هيموغلوبين كاربوكسي مركب تشكل إلى مؤديا   الهيموغلوبين مع

 : Sparteine السبارتئين -2

 

 للعقد منبها   تأثيرا   يبدي وهو ، Scoparia spartocine الوزال لشجرة واألعواد الفتية األغصان من يستخرج طبيعي قلويد وهو

 . الذاتية للعقد شاال   تأثيرا   يبدي فهو الكبيرة بالجرعات أما ، العالجية بالجرعات الذاتية
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 : الدوائية التأثيرات

 : القلب على التأثير

 في الناقلية يثبط أنه كما ، الديجيتال مركبات لتأثير مشابه تأثير له وبالتالي للقلب ومبطئ القلب لعضلة مقو تأثير السبارتئين لمركب

 . البطيني الرجفان معالجة في منه يستفاد ولذلك القلب عضلة

 : الشرياني الدموي الضغط على التأثير

 السبارتئين تأثير بسبب الشرياني الضغط انخفاض يليه ثم البدء في الشرياني الدموي الضغط في طفيفا   ارتفاعا   السبارتئين يحدث

 . الودية العصبية السيالة النتقال وتثبيطه للعقد الشال

 . المركزية العصبية للجملة مثبط تأثير للسبارتئين : C.N.S المركزية العصبية الجملة على التأثير

 : الرحم عضلة على التأثير

 . الحامل للمرأة وصفه يجوز ال ولذلك ، لإلجهاض ومسبب الرحم لعضلة مقلص تأثير للسبارتئين

 . موضعي مخدر وتأثير الودي لنظير حال بتأثير السبارتئين يتميز : أخرى تأثيرات

 . يوم/ملغ 300-100 : الدوائية الجرعة

 : Lobeline اللوبيللين -3

 

 السيسائية والبصلة للعقد المنبه بتأثيره ويتميز ، Lobelia inflata الدينار حشيشة أوراق من يستخلص طبيعي قلويد وهو

 . الودية العقدية بعد ما والعصبونات فيها الحيوية والمراكز

 : الدوائية التأثيرات

 . القلب لعضلة منشط تأثير اللوبيللين لمركب : القلب عضلة على تأثيره

 لحركات تنشيطه خالل من الرئوية التهوية ويحشن يزيد كما للقصبات موسع تأثير اللوبيللين لمركب : التنفس جهاز على تأثيره

 السباتي الجسمين في الكيميائية المستقبالت وتنبيه البصلة في التنفسي المركز تنبيه بآلية وذلك والنظم السعة حيث من التنفس

 . واألبهري

 : الدموي الضغط على تأثيره

 . الوعائي المحرك المركز بتنبيه وذلك الشرياني للضغط رافع تأثير اللوبيللين لمركب

 : السريرية االستعماالت

 بالمواد التسمم من الخفيفة والحاالت التنفسي واالختناق التنفسي والغشي الوعائي القلبي الوهط معالجة في اللوبيللين يستخدم

 . والمورفين الباربيتورات مثل التنفس لمركز المثبطة

 . الجلد تحت أو عضليا   حقنا   ملغ 3-2 بمعدل يعطى : الدوائية الجرعة

 : Coneine الكونئين -4
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 سريري استعمال له وليس تجريبيا   للعقد منبه Hemlock الهيملوك نبات أوراق من طبيعي قلويد وهو

 العقد شاالت – ثانيا  

 : التصنيف

 : فئتين إلى العقد شاالت تصنف

 .دراسته تمت وقد 100/1 عال   بتركيز النيكوتين مركب ويمثلها : Biphase بطورين العقد شاالت

 : وتضم:  واحد بطور العقد شاالت

 . Tetraethylammonium أمونيوم إيثيل تترا

 

 . Pentamethonium بنتاميثونيوم

 

 . Hexamethonium هكساميثونيوم

 

 

 للعقد الشال تأثيره يفقد المركب وهذا ديكاميثونيوم المركب اسم يصبح -CH2– من تكرارات عشر لدينا يصبح عندما : مالحظة

 لالستقطاب مزيل كوراري عضلي مرخ   مركب إلى ويتحول

 : وتضم:  Secondary Amines الثانوية األمينات

 . Ecolid التجاري اسمه.   Chlorisondamineكلورإيزوندامين

 

 Inversin التجاري اسمه. Mecamylamine ميكاميالمين

 

 . Perolysin التجاري اسمه.  Pempidine بمبيدين

 

 .Ansolysin  التجاري اسمه.  Pentolinium بنتولينيوم

 

 

 : Tertiary Amines الثالثية األمينات

 . Arfonad التجاري اسمه.  Trimethaphan ميثافان تراي

 

 

 : األجهزة حسب وهي: الدوائية التأثيرات
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 : الوعائي القلبي الجهاز على التأثير -1

 القلب بناظم تعرف والتي األذينية الجيبية العقدة على المبهم سيطرة إزالة بآلية للقلب مسرعا   تأثيرا   الطور وحيدة العقد شاالت تحدث

 . ثانيا   بشلها يسرعه ثم أوال   األذينية الجيبية العقدة بتنبيه القلب إبطاء على(  100/1 عال   بتركيز)  النيكوتين يعمل حين في ،

 الضغط في نقص حدوث إلى بالنتيجة مؤدية(  والشرينات واالوردة الشرايين)  الدموية األوعية توسيع على العقد شاالت وتعمل

 تقلص قوة بإنقاص وذلك(  القلب سرعة زيادة رغم)  الدفقة وحجم القلبي الحصيل ونقص الوريدي العود ونقص األوردة في وركودة

 . والقلب األوعية على الودي للجهاز السوية والسيطرة الفعالية بإزالة ذلك ويعلل القلبية العضلة

 مما تقريبا   %30 بمقدار أعلى ضخ على لتحافظ بطيء بنظم شحناتها القلبية الودية العصبية األلياف تفرغ السوية الحاالت في

 . مطلقا   الودي التنبيه غياب عند عليه سيكون

 الودية العصبية األلياف إلى باستمرار تنبيهاتها السوية الحالة في الوعائي المحرك المركز في لألوعية المضيقة المنطقة ترسل كما

 هذا ويدعى الثانية في دفعتين إلى دفعة نصف بسرعة األلياف لهذه ومستمرا   بطيئا   Slow firing إطالقا   مسببة لألوعية المضيقة

 جزئية حالة على تحافظ الدفعات هذه أن كما Sympathetic Vasoconstrictor لألوعية المضيق الودي التوتر المستمر اإلطالق

 . Vasomotor Tone الوعائي المحرك التوتر تدعى الدموية االوعية في التقلص من

 الجيبية العقدة خاص وبشكل األذينتين على الودي نظير التعصيب يتوزع حين في والبطينين األذينتين على الودي التعصيب ويتوزع

 . البطينية للعضلة ودي نظير تعصيب وجود اآلن إلى يثبت ولم S.A.Node األذينية

 : والعرقية اللعابية والغدد التناسلي والبولي الهضمي الجهاز على التأثير -2

 . لألمعاء الحوية للحركة مثبطا   تأثيرا   العقد شاالت تبدي

 نظير الجهاز فعالية وتنعدم والمعدة البنكرياس غدة مفرزات من وتنقص ، الفم جفاف مسببة واللعابية الهضمية المفرزات تنقص كما

 . السوية الحالة في المسيطرة األمعاء في الودي

 رجل عنوان أعطاها أطروحة الباحثين أحد قدم وقد الجلد جفاف تحدث وبالتالي العرق إلفراز تثبيطا   تسبب العقد شاالت أن كما

 يتعرق ال ألنه نظيفة تكون قميصه ياقة أن صفاته من وذكر Hexamethonium Man الهيكساميثونيوم

 المثانة تقلص وتثبط دقيقة/موجات 3 بـ السوية الحالة في تقدر والتي الحالبين في الموجية الحركات تبطئ العقد شاالت أن كما

 .التبول وعسر البول احتباس تسبب وبالتالي

 . الذكور عند الجنسية القدرة ونقص العنانة أيضا   تسبب كما

 : العين على التأثير -3

 األمامي البيت في الضغط زيادة على وتعمل المطابقة عملية على يؤثر مما الهدبية العضلة وشل الحدقة بتوسيع العقد شاالت تقوم

 . للعين

 : الدوائية الحرائك

 بالحقن إعطاؤها يفضل لذلك والبيمبيدين الميكاميالمين باستثناء األمعاء طريق عن جيد بشكل العقد شاالت تمتص ال : االمتصاص

 . الوريدي أو العضلي

 محمضنة مركبات تعطى العقد بشاالت التسمم حال في لذلك Pkb 11.2=  شديد قلوي ببناء العقد شاالت تتميز : واالنتشار التوزع

 ( . تشردها تسريع طريق عن)  انطراحها لتسهيل األمونيوم وكلور فيتامين مثل للبول

 . الجنين إلى وتصل المشيمي الحاجز وتجتاز ، البول طريق عن العقد شاالت تنطرح : االنطراح

 :االستطباب مضادات

 . زرق – بروستات ضخامة – إمساك
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 : الجانبية التأثيرات

 : التالية الجانبية التأثيرات العقد شاالت تبدي

  هضمية مفرزات نقص – فم جفاف – إمساك : هضمية تأثيرات

 . العرق إفراز تثبيط بسبب جلد جفاف : جلدية تأثيرات

 . للعين األمامي البيت داخل الضغط وارتفاع مطابقة وشلل حدقة توسع : عينية تأثيرات

 . الدوائية التأثيرات مع سابقا   ذكرت : وعائية قلبية تأثيرات

 . سابقا   ذكرت التي التأثيرات كل إلى باإلضافة هوس – نفسي همود – عقلي اختالط:  ذهانية عقلية تأثيرات

 : السريرية االستعماالت

 تأتي فهي وبالتالي ، لها العديدة الجانبية التأثيرات بسبب استخدامها قل وقد ، الشرياني التوتر ارتفاع حاالت في استعمالها ينحصر

 . الشرياني للضغط الخافضة المركبات قائمة نهاية في

 العمليات أثناء مراقب شرياني ضغط هبوط إحداث أجل من ميثافان تري يدعى األمين ثالثي مركب المركبات هذه من يستخدم

 . الدموية النزوف من اإلقالل بهدف النسائية الجراحة وفي والعنق الرأس وعمليات الدماغية الجراحية

 : األخرى المركبات أما

 : الكلورإيزوندامين

 . واحد بطور للعقد شال الشرياني للضغط خافض وهو

 

 

 :Mecamylamine  ميكاميالمين

 للعقد الحاجبة األدوية معظم عند وكما لكن الدم، ضغط الرتفاع و الالإرادي المنعكسات خلل لعالج للعقد كحاجب الميكاميالمين يستخدم

 انتشر وقد اإلدمان من للتخلص التبغ مدمني عند أيضا الميكاميالمين يستخدم و. والدراسة البحث لغرض حاليا يستخدم فإنه

 .الضغط لخفض استخدامه عن اإلدمان لعالج استخدامه

 الجانبية التأثيرات

 ، البول احتباس ، إقياء و غثيان ، خفيف ،صداع اللسان ،التهاب بالفم ،جفاف إمساك ، الرؤية في وضوح عدم يسبب أن يمكن

 .العين بؤبؤ اتساع

 : بونتولينيوم

 يستخدم في معالجة ومراقبة ارتفاع ضغط الدم الشرياني

 

 C.N.S Stimulants المركزية العصبية الجملة منبهات
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 : Cortex Stimulants الدماغ قشر منبهات – أوال  

 : وتتضمن

 : Xanthine Alkaloids الكزانتين قلويدات

 Theobromine ثيوبرومين Caffeine الكافئين

 . Aminophylline األمينوفيلين Theophylline ثيوفيلين

 

 

 . الموضعية المخدرات من:  Cocaine الكوكائين

 . الودي نظير حاالت من :Atropine األتروبين

 . لإلدمان المحدثة الصنعية الودي مقلدات من : Amphetamine أمفيتامين

 (Ritalinريتالين) Methylphenidate فينيدات مثيل

 : Xanthine Alkaloids الكزانتين قلويدات

 : يلي كما الجذور هذه الختالف تبعا   الكزانتين قلويدات صيغة تختلف

  العربية القهوة بذور من يستخرج طبيعي قلويد وهو : Caffeine الكافئين

 .أوراق من يستخرج طبيعي قلويد وهو : Theophyline الثيوفيللين

   Theobroma cacoaالكاكاو بذور من يستخرج طبيعي قلويد وهو : Theobromine الثيوبرومين

 : Aminophylline األمينوفيللين

 . Theophylline Ethylene Diamine يدعى لذلك  H2N-CH2-CH2-NH2ديامين إثيلين بإضافة الثيوفيللين من مشتق وهو 

 . عصبيا   تأثيرا   يملك ال لكنه Trental بـ تجاريا   المعروف Pentoxifylline فيللين البنتوكسي هو آخر مشتق وهناك

 : الدوائية الحرائك

 Pkb قيمة وتقدر جدا   ضعيفا   قلويا   تفاعال   لها ألن وذلك ، المعدة وسط في خاصة الهضم أنبوب في بصعوبة الكزانتين قلويدات تمتص

 الماء في انحاللها صعوبة على وللتغلب.  العضلي أو الوريدي بالحقن أكبر وبتراكيز أكبر بسرعة التأثير لمكان تصل لكنها ، 0.8 =

 : فإن األساس هذا وعلى صودية أمالح بشكل الكزانتين قلويدات تحضر

 . الكافئين بنزوات وصوديوم الكافئين سيترات صوديوم شكل على يحضر الكافئين

 الصوديوم وغليسينات أسيتات ثيوفيللين أنهيدراز( ماء يحتوي ال)  Anhydrous أنهيدروس ملح شكل على يحضر الثيوفيللين

 . أسيتات كالسيوم ثيوفيللين و ثيوفيللين
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 . ساليسيالت كالسيوم ثيوبرومين شكل على يحضر الثيوبرومين

 . وأخالطه الجسم أنسجة في وتنتشر فتتوزع لالمتصاص قابلة القلويدات هذه تصبح وبذلك

 من كغ/لتر 0.6-0.4 الدوائي التوزع وحجم ( %50 ثيوفيللين)  %65-50 البالزما بروتينات مع المركبات هذه ارتباط نسبة تبلغ

 . الجسم وزن

 : االستقالب

 : طريقين بأحد لالستقالب الكزانتين قلويدات تتعرض

 . باألكسدة االستقالب

 : المثيل جذر بإزالة االستقالب

 . Methyl Xanthine-1 كزانتين متيل -1 و   Methyl Uric Acid-1 أسيد يوريك متيل -1 : إلى الكافئين يستقلب

 . Dimethyl Uric Acid 1,3 أسيد يوريك متيل داي 3-1 : إلى الثيوفيللين ويستقلب

 Methyl Uric Acid-7 أسيد يوريك متيل 7 و   Methyl Xanthine-3 كزانتين متيل 3 : إلى الثيوبرومين ويستقلب

 وبالتالي أسيد اليوريك هيكل على احتوائها من الرغم على Uric Acid البول حمض زيادة على تعمل ال المستقلبات هذه : مالحظة

 ، األطباء بعض يعتقده ما خالف على والقهوة الشاي بالنقرس المصاب المريض تناول من مانع وال بالنقرس لإلصابة تؤهب ال فهي

 . البول حمض إلى ثم وهيبوكسانتين كسانتين إلى يتحوالن اللذين والغوانين األدنين عن تختلف المستقلبات فهذه

 : آلية التأثير

 عن المسؤول cAMP الكيميائي الناقل زيادة على تعمل فهي وبالتالي PDE إستراز دي فوسفو نشاط تثبيط على المركبات هذه تعتمد

 . وجدت حيثما bمستقبالت خاصة الودي الجهاز مستقبالت بتنبيه يقوم حيث ، الكزانتين لقلويدات الدوائية التأثيرات كافة إحداث

 شوارد بتحرير الكزانتين مركبات بعالقة اآللية تعلل وهنا:  العضلي العصبي الوصل مستوى في وذلك أخرى تأثير آلية توجد

 بأنها ذلك ويعلل[ Ca++ ]I الخلية داخل الكالسيوم شوارد تركيز تزيد(  الكافئين خاصة)  الكزانتين قلويدات أن تبين فقد ، الكالسيوم

 زيادة وبالتالي منها الكالسيوم شوارد خروج إلى وتؤدي E.R الباطنة الهيولية الشبكة في Ca++ادخار مراكز نضوب على تعمل

 . المخطط العضلي الليف وتقلص االستقطاب زوال على تعمل بدورها التي الخلية داخل الكالسيوم شوارد تركيز

 وهو له النوعي البروتين مع ارتباطه إلى تؤدي العضلي العصبي الوصل مستوى في الكالسيوم شوارد تركيز زيادة فإن كذلك

 يقوم الذي MLCK أنزيم ينشط بدوره المركب وهذا كالموديولين – كالسيوم هو فعال مركب تشكيل إلى يؤدي مما الكالموديولين

 . العضلي التقلص حدوث وبالتالي والميوزين األكتين وارتباط المقلصة البروتينات بتنشيط

 : الكزانتين لقلويدات الدوائية التأثيرات

 : المركزية العصبية الجملة مستوى على -1

 أنها القهوة في قبل وقد بالتعب الشعور درجة وترفع والفكري الحركي النشاط وتزيد الدماغ لقشر منبهة الكزانتين مركبات جميع

 : يلي كما التأثير هذا تسلسل ويكون الدرجة بنفس المركبات هذه تؤثر وال ، القوة تزيد

 ثيوبرومين<  أمينوفيللين<  ثيوفيللين<  كافئين

 له أن كما التنفس مركز ينبه فهو ،وبالتالي السيسائية للبصلة منبها   تأثيرا  (  ملغ 250-150)  العالية بالجرعة للكافئين أن تبين وقد

 . الشوكية المنعكسات تزداد وبالتالي األعلى بالجرعات الشوكي للنخاع منبها   تأثيرا  

 : الوعائي القلبي الجهاز مستوى على -2
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 : فهو التأثير في التسلسل أما ، ويسرعه القلب وحصيل التقلص قوة ويزيد مباشرة القلب عضلة الكافئين ينبه : القلب مستوى على

 امينوفيللين<  ثيوبرومين<  كافئين<  ثيوفيللين

 خاصة القلب نظم في اضطرابا   تحدث أن المحتمل ومن ، النظم معدل على اإليجابي التأثير بسبب القلب ضربات معدل يزداد

 . الرئتين في الدموية التروية تزيد و اإلكليلية لألوعية موسعا   تأثيرا   تحدث كما.  الثيوفيللين

 : التعليل

 . ضرباته وعدد القلب تقلص قوة فتزداد القلب في b 1مستقبالت ينبه الذي cAMP نشاط زيادة على الكزانتين قلويدات تعمل

 العالجية بالجرعات الشرياني الضغط في تغير أي الكزانتين قلويدات تحدث ال : الشرياني والضغط الدموية األوعية مستوى على

 له ليس cAMP أن والسبب)  الشرياني الضغط في هبوطا   تسبب فإنها السمية الجرعات من والقريبة العالية بالجرعات أما.  العادية

 ( .b مستقبالت على تأثيراته أكثر بل aمستقبالت على تأثير

 لألوعية بالنسبة أما.  والكلوية الحشوية الدموية األوعية توسع بسبب الشرياني الضغط هبوط إلى يؤدي األمينوفيللين إعطاء لذلك

 مقلصا   أو منبها   تأثيرا   للكافئين أن منها آليات بعدة ذلك ويعلل ، الدماغية األوعية يقبض الكافئين أن تبين فقد الدماغية الدموية

 األوعية في المسيطرة وهيa  مستقبالت تنبيه يمكنه الكافئين أن وهي جديدة أخرى آلية فيها،وهنالك الملساء للعضالت مباشرا  

 ..منشط دائما   وتنبيهها الدماغية

 : الملساء العضالت مستوى على -3

 حدوث إلى تؤدي فهي وبالتالي دائما   مرخ   وتنبيهها  b2مستقبالت بتنبيه وذلك الملساء للعضالت ارتخاء   الكزانتين قلويدات تحدث

 حدوث إلى الكزانتين قلويدات تؤدي األمعاء وفي ، الربو معالجة في واألمينوفيللين الثيوفيللين مركبات من يستفاد لذلك قصبي توسع

 . الحوية الحركة تثبيط وبالتالي الملساء العضالت في ارتخاء

 : الملساء العضالت على الكزانتين قلويدات تأثير تسلسل

 ثيوبرومين<  كافئين<  ثيوفيللين<  أمينوفيللين

 

 : البولي الجهاز مستوى على -4

 اإلدرار فعل تنشيط وبالتالي الكبب مستوى في الدموي الجريان زيادة على تعمل حيث البولية المدرات من الكزانتين قلويدات تعتبر

 داخل إلى الشوارد هذه إفراز زيادة على تعمل كما والكلور الصوديوم شوارد امتصاص عود من وتنقص تثبط بأنها ذلك ويعلل

 . Vasa Recta المستقيمة األوعية طريق عن األنابيب

 : الدموية التأثيرات -5

 العامل نشاط زيادة عبر للدم مخثرا   تأثيرا   لها ألن الطمثية الدورة أثناء والقهوة الشاي تناول يجوز ال لذلك ، الدم في لزوجة تحدث

 . النسيجي الثرومبوبالستين الثالث والعامل(  المسرع العامل طليعة)  بروأكسليرين الخامس النسيجي

 : الكزانتين لقلويدات الجانبية التأثيرات

 ( . قهوة فنجان بأخذ إال النوم يستطيع ال)  اعتياد لديهم الذين األشخاص بعض عدا أرق – صداع

 . المعدة تخريش بسبب وإقياء غثيان

 . بالتقلصات األجفان عضالت تصاب وقد األعصاب في وتوتر القلب نظم اضطراب – القلب تسرع

 :الكزانتين لقلويدات السمية التأثيرات
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 Epileptiform بالصرعية شبيهة ارتعاشية عضلية اختالجات تحدث وهي الكزانتين مركبات من كبيرة كمية تناول نتيجة تحدث

Convulsions . 

 القهوة فنجان أن ويقدر كافئين غ 1 تناول عند بالظهور السمية التأثيرات وتبدأ غ 10 مثال   للكافئين المميت السمي المقدار يبلغ

 وإن تقريبا   قهوة فناجين 10 تناول عند السمية التأثيرات تظهر وبالتالي ملغ 100 وسطيا   أي ، كافئين ملغ 150-75 حوالي يحوي

 : مثل مختلفة بنسب الكزانتين قلويدات تحوي شائعة أخرى مشروبات وهناك ، مميتا   يكون فنجان 100 تناول

 أن أي ملغ 50 يحوي مل 1 كل وبالتالي(  ماء 2سم 300 لكل بن كغ 1)  العادية القهوة من أعلى فيها الكافئين تركيز:  المرة القهوة

 . عادية قهوة فنجان تعادل مرة قهوة مل 3

 . ثيوفيللين ملغ 20 و كافئين ملغ 50-30 على الوسطي الشاي فنجان يحوي

 . ثيوبرومين ملغ 25 و كافئين ملغ 18-15 الوسطي الكاكاو فنجان يحوي

 خالصة أن ويقدر منها اإلكثار يجوز وال الكافئين على الحتوائها منبهة مادة وهي الكوال خالصة تحوي الغازية المشروبات بعض

 ( . لتر ميلي 29=  سائلة أوقية)  أونصة كل في ملغ 3.5-3 تحوي الكوال

 : الكزانتين قلويدات استطباب مضادات

 . القلبية العضلة التهاب

 . الوالدة حديثي بعض عند االستطبابات بعض وجود رغم.  األطفال عند تناولها مكني ال

 Caffeine الكافيين -1

 

 :الصيدالنية األشكال

 : شكل على ، الكافئين وبنزوات الكافئين سترات صوديوم بشكل الكافئين يحضر

 ، مملغ 200-100-60 أقراص

 . يوميا   مرات 3×  مملغ 200-150:  الجرعة

 : االستعماالت السريرية

 . الدماغ لقشر منبها   باعتباره والنعاس النوم إلى والميل النفسي والتعب العصبي العضلي الوهن معالجة في يستخدم

 . بالباربيتورات التسمم من الخفيفة الحاالت في الكافئين يستخدم

 . الدماغ لقشر المنبهة األدوية بإعطاء المعالجة تتم حيث السبات مرحلة في وذلك بالكحول الحاد التسمم

 . ملغ 1 بمعدل اإلرغوتامين طرطرات مع بالمشاركة ملغ 100 بمعدل الكافئين يحضر حيث : الشقيقة عالج في

 الثيوفيللين أن إال ، الوعائي المحرك المركز تنبيه بهدف الوالدة حديثي عند التنفس توقف حال في للقلب كمنشط الكافئين من يستفاد

 . الحالة هذه في األفضل هو
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 خوارج – تململ – قلق – أرق – تعرق – وقياء غثيان – شديد صداع:  هي بالكافئين التسمم وعالمات أعراض : التسمم بالكافئين

 . بالصرعية شبيهة ارتعاشية اختالجات – انقباض

 

 Theophylline الثيوفيلين -2

 

 : األشكال الصيدالنية

 . أسيتات ثيوفيللين ملح من مل/ملغ 250 حبابات

 . ساليسيالت كالسيوم ثيوفيللين ملح من ملغ 500-250 أقراص

 ثيوفيللين الصوديوم غليسينات ملح من ملغ 100 أقراص

 :الجرعة

 ( . يوميا   ملغ 500-200)  الوريدي الحقن غير بطريق وذلك البالغين عند كغ/ملغ 5-6

 . الوريدي الحقن طريق عن كغ/ملغ 0.9

 كغ/ملغ 0.2-0.1 بمعدل بالوريد يعطى الوالدة حديثي عند

 20 الـ تركيزه تجاوز حال في بالظهور للثيوفيللين السمية التأثيرات وتبدأ ، بالزما مل/ميكروغرام 20-10 : الفعال العالجي التركيز

 قد منه قليلة فكمية األطفال عند خاصة جدا   دقيق بشكل الربو مرضى في العالجية الجرعات إعطاء يجب لذلك ، بالزما مل/ميكروغرام

 . انقباض خوارج تحدث

 . ساعات 8-3.5:  البالغين:  بين يختلف : t½ البيولوجي العمر نصف

 . ساعة 58-14:  الوالدة وحديثي األطفال

 :السريرية االستعماالت

 ببروتينات ارتباطه وقوة ، الملساء العضالت لتشنج ومضاد وعائي موسع مركب الثيوفيللين أن حيث : القصبي الربو هجمة معالجة

 . TDM العالج أثناء الدوائي تركيزه رصد يجب لذلك ضيق أمان هامش وله ، %50 البالزما

 . والبولية الصفراوية الطرق في الملساء العضالت تشنج

 في يستخدم وال الحادة الرئة ووذمة االحتقاني القلب استرخاء معالجة في صغيرة بجرعات يستخدم لذلك ، للقلب منشط تأثير له

 الصدرية الذبحة ألم معالجة

 : Aminophylline األمينوفيللين -3
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 Ethylene DiamineNH2-CH2-CH2-NH2 ديامين إثيلين جذر بإضافة الثيوفيللين من يشتق

 .الرئة وانتفاخ الهوائية، الشعب والتهاب الربو أعراض لعالج أمينوفيلين يستخدمحيث 

  :الصيدالنية األشكال

 I.M عضليا   حقنه الحاالت بعض في ويمكن ، وحذر ببطء الحقن يتم أن ويجب ، الوريدي للحقن مل 5/ملغ 250 )حقن( حبابات

 : الجانبية التأثيرات

 والمريض األمينوفيللين حقنة إعطاء يجوز ال لذلك للضغط وخافضا   الدموية لألوعية وموسعا   للبول مدرا   تأثيرا   األمينوفيللين يمتلك

 . انتصابيا   ضغط انخفاض لديه يحدث ذلك ألن الوقوف بوضعية

 االعتبار بعين التأثيرات هذه أخذ يجب ،لذلك األطفال عند خاصة عضلية اختالجات يسبب مما الدماغ قشر األمينوفيللين ينبه كما

 . الفينوباربيتون وهو الباربيتورات مركبات أحد مع االمينوفيللين بمشاركته عليها للتغلب

 يداندش وانفعال ةيعصب

 : Diprophylline ديبروفيللين -4

 استخدام الدواء السابقنفس 

 : Theobromine الثيوبرومين -5

 . للبول مدر تأثير وله ، الشوكوال أنواع كل صناعة في يدخل الذي الكاكاو بذور من ويستخلص ، استعماال   األقل

 : على الحتوائها الوزن وتزيد منبهة:  لشوكوالا : مالحظة

 . الثيوبرومين على الحاوي الكاكاو

 . الهند وجوز المكسرات إلى باإلضافة السكر – الحليب – الزبدة

 

 : Pentoxifylline فيللين بنتوكسي -6

 

 . الصنعية نصف الكزانتين مشتقات من

 . األلماني هوكس معمل هو األسواق في طرحه من وأول  Trental:  التجاري االسم ®

 مملغ 400-100 أقراص : · الصيدالنية األشكال
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 . الوريدي للحقن حبابات

ات ثالث مملغ 400 بمقدار الف م ط ريق:  الجرعة  الوجبات مع باليوم مرَّ

 : االستعماالت السريرية

 بتأثيرات يتميز حيث ومميز فريد استعمال له بل ، القصبي الربو عالج في يستخدم ال لذلك قصبي موسع تأثير فيللين للبنتوكسي ليس

 يتميز أنه كما ، المحيطية لألعصاب المغذية الشعرية واألوعية الدماغ في الشعرية األوعية في الدموية التروية تحسين في نوعية

 cAMP مستوى ويرفع استراز دي فوسفو PDE أنزيم يثبط بأنه تأثيره آلية وتعلل.  عال   بتركيز الحمر الكريات داخل يتواجد بأنه

 . الحمراء الكريات داخل

 : التالية لألسباب وذلك للدم مميعا   تأثيرا   له فإن وبالتالي الدم لزوجة إنقاص على فيللين البنتوكسي يعمل كما

 باسم ويعرف PGI2 وهو البروستاغالندين مركبات أحد بتحريره التثبيط هذا ويعلل الدموية الصفيحات تكدس من وينقص يقلل

 . الصفيحات لتكدس الطبيعية الحالة في مثبط وهو Prostacycline بروستاسيكلين

 . الدم في الفيبرينوجين مستوى ينقص

الرؤية ميتغ أو شو  ت ش أو, عاسنُ ال أو, الدوخة أو واردُ بال عورالش :التاثير الجانبي   
 

 :Methylphenidate فينيدات متيل

 

 . الببريدين مشتقات من صنعي مركب

 الجهاز ينشط و ينبه مما الدماغ في العصبية النواقل أنواع بعض تركيز تغيير على يعمل المركزي، المركزي العصبي للجهاز منبه

  .طويلة لفترات باستخدامه ينصح ال و مختص طبيب بوصفة إال العالج يصرف ال جسديا ؛ و نفسيا   ادمانا   العالج يسبب قد. العصبي

 . Ritaline:  االسم التجاري ®

 : االستعماالت السريرية

 . والنعاس للنوم الميل معالجة في ويستخدم

 اندفاعي عدائي سلوك مع التركيز على القدرة عدم مع الحركة بكثرة تتظاهر والتي األطفال عند الحركي النشاط فرط متالزمة معالجة

 ( . معروفة غير التأثير آلية)  تخريبي

 : Medulla Stimulants السيسائية البصلة منبهات – ثانيا  

 :Picrotoxin البيكروتوكسين -1

 هنصر من خال   بأنه يتميز الالكتون وهذاFish Berries Poisoning  السمك سم كرز من يستخلص Lactone الكتوني مركب

 . اآلزوت عنصر على والحاوية األخرى القلويدات كافة عن يختلف فهو وبذلك اآلزوت
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 : الجانبية والتأثيرات السريري االستعمال

)  رمعية أو ارتجاجية عضلية تقلصات تحدث منه العالية والجرعة فيها الحيوية والمراكز السيسائية للبصلة المنبه بتأثيره يتميز

 الوعائي المحرك المركز في للضغط الرافعة المنطقة بتنبيهه الشرياني الضغط رفع على ويعمل(  الصرع في كما وانبساط انعطاف

 . التنفس مركز بشدة وينبه

 . C.N.S أجزاء بين تشريحية حواجز توجد ال ألنه الشوكي النخاع ينبه العالية بالجرعات وكذلك

 والمركز الوعائي المحرك للمركز التام التثبيط حاالت في أما بالباربيتورات التسمم من المعتدلة الحاالت في البيكروتوكسين يستخدم

 . استخدامه من فائدة توجد فال التنفسي

 : التأثير آلية

 المنعكسات ويحاصر المشبك قبل ما الغشاء مستوى في(  والبصلة القشر مستوى في)  GABA الوسيط نشاط ويعاكس يحاصر

 . المشبك بعد الغشاء مستوى في المثبطة

 : البيكروتوكسين اكتشاف

 السمك سم كرز تواجد أماكن)  آسيا شرق جنوب في وسيلة منها مختلفة وسائل السمك لصيد تستخدم كانت فقد بالصدفة اكتشافه تم

 األنهار سطح على كبيرة بكميات البيكروتوكسين على الحاوية البذور وبداخلها الثمار ومعها النبات أغصان ترمى كانت حيث( 

 حصلت الناس وأكله السمك جمع عندما ولكن السطح على ويطفو فيموت بالبيكروتوكسين تسمم لديه يحدث السمك يتناوله وعندما

 . بيكروتوكسين من يحوي بما السمك سم كرز هو السبب أن بعد فيما تبين ووفيات عضلية واختالجات تسمم حاالت

 :Lobeline اللوبيلين -2

 

 العقاقير وعلم الزراعة في تستخدم كلمة)  والقنابات Lobelia inflata الدينار حشيشة نبات قنابات ثمار من يستخلص طبيعي قلويد

 . بالثمرة تحيط التي األوراق وتعني( 

 : تأثيراته

 . واألبهري السباتي الجسمين في الكيميائية للمستقبالت منبه تأثير وله الوعائي المحرك والمركز التنفسي للمركز منبه تأثير له

 . الذاتية للعقد منبه تأثير له

 : في اللوبيلين من يستفاد : السريرية استعماالته

 . Collapse الوعائي القلبي الوهط حاالت في الشرياني الضغط ورفع التنفس مركز تنبيه

 . بالباربيتورات التسمم من المعتدلة الحاالت معالجة

 . الكربون أوكسيد أول بغاز التسمم معالجة

 . للغرق المرافقة االختناق وحاالت باالختناق المصاب الوليد الطفل إنعاش

 

 : Pentylene Tetrazole تترازول بنتيلين -3
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 . الرمعية االرتجاجية العضلية للتقلصات محدث فهو وبالتالي السيسائية للبصلة نوعي منبه تأثير له صنعي مركب : تأثيراته

 :Nikethamide نيكيتاميد -4

 

 جذري ووضع C مع المرتبطة Nب المرتبطتين الهيدروجين ذرتي بنزع أميد منالنيكوتين يشتق حيث أميد نيكوتين إثيل داي هو بناؤه

 . عنهما عوضا   إثيل

 : األشكال الصيدالنية

 . يوميا   مرات 3 فموية قطرة 30-25 منها يعطى %25 محلول بشكل فموية قطرات

 . يوميا   حبابات 4-3 ويعطى %25 بتركيز مل 2 الحبابة وسعة حبابات بشكل يحضر

 التنفس مركز ينبه وهو واألبهري السباتي الجسمين في الكيميائية للمستقبالت نوعيا   منبها   النيكيتاميد يعتبر :الدوائية التأثيرات

 . CO2 لـ حساسية اكثر ويجعله

 :االستعماالت السريرية

 . بالباربيتورات الشدة معتدل المعتدل التسمم معالجة في منه يستفاد

 . التنفسي والوهط القلبي الوعائي الوهط معالجة في منه يستفاد

 . أنواعها اختالف على والتسممات باالنتانات اإلصابة بعد السيسائية البصلة وإنعاش التنفس حالة تحسين في يستخدم

 . الحادة الرئة وذمة معالجة في

 . أقل تأثيره لكن أميد النيكوتين من مشتقا   كونه بسبب البالغرا بمرض اإلصابة معالجة في

 :Bemigrade بيميغريد -5

 والوهط الدوائية التسممات لبعض العرضية المعالجة في ويفيد أطول تأثير مدة له لكن بتأثيراته تترازول البنتلين يشبه صنعي مركب

 . التنفسي الوعائي القلبي

 :Amiphenazole أميفينازول -6

 .التنفس لمركز منبه صنعي مركب وهو

 :Doxapram دوكسابرام -7

 . التنفس لمركز قوي منبه صنعي مركب

 :السريرية االستعماالت

 بعد الفترة في واليقظة الصحو عودة عملية تسريع في يستخدم كما العام التخدير لعملية التالي التنفسي القصور لمعالجة يستخدم

 . اإلنعاش بفترة تعرف والتي التخدير
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 : Camphor الكافور -8

 

 . واستراليا واليابان الصين في األصلي وموطنه الكافور شجرة جذوع قشور من يستخلص عطري زيتي مركب

 الذع مر وطعم نفاذة عطرية رائحة لها شفافة بيضاء كتل بشكل تكون البلورات وهذه للتبلور قابل عطري زيت بشكل الكافور يحضر

 . والكلوروفورم واإليثر الكحول في تنحل وهي وحار

 . الغليسيرين في ينحل وال الماء في بصعوبة ينحل حين في

 : الدوائية الحرائك

 في حتى أو العضل في أو الجلد تحت الحقن عند أو المخاطية األغشية طريق عن الموضعي التطبيق عند بسرعة الكافور يمتص

 . الفم طريق عن يعطى حديث شكل يوجد كما.  اإلسعافية الحاالت بعض في الوريد

 . كامفيرول غلوكورونيد شكل على الغلوكورونيك بحمض اقترانه بعد وينطرح كامفيرول إلى باألكسدة الكافور يستقلب

 : الجانبية تأثيراته

 التأثير هذا ويعلل ومحمر موضعي مخدر بتأثير يتمتع كما ونمل ببرودة للشعور يؤدي الجلد سطح على تطبيقه عند : جلدية تأثيرات

 . موضعيا   الدموية التوعية زيادة بسبب المحمر

 . والقياء الغثيان ويسبب للمعدة المخاطي الغشاء يخرش أن الفم طريق عن تناوله عند يمكن:  هضمية تأثيرات

 الموجودة الحيوية والمراكز السيسائية البصلة خاص بشكل وينبه C.N.S لـ عام بشكل منبه تأثير للكافور : مركزية عصبية تأثيرات

 . الدماغ لقشر منبه تأثير وله فيها

 . الشرياني الضغط ويرفع اإلكليلية األوعية يوسع كما تقلصها قوة من ويزيد القلب عضلة الكافور ينبه : وعائية قلبية تأثيرات

 اإلفراز وينشط الرئوية التهوية يحسن وبالتالي والقصيبات بالقصبات المحيطة الملساء العضالت الكافور يرخي : تنفسية تأثيرات

  جراثيم – فطور – حمات:  عديدة أسباب عن ينجم والذي)  السعال عالج في المستخدمة المقشعة المواد مع يخلط لذلك القصبي

 ( . الحيوية المضادات المقشعة المواد إلى باإلضافة معالجته في ويستخدم

 . الحمل أثناء يعطى ال لذلك الرحم لعضلة مقلص تأثير له : الرحم عضلة على تأثيره

 . اإلرادية المحيطية الهيكلية للعضالت مرخي تأثير له : الهيكلية العضالت على تأثيره

 تأثير نتيجة)  البرومي الكافور يستخدم حيث والنعوظ الجنسية للرغبة مثبط بتأثير للكافور البرومية األمالح تتميز : الجنسية تأثيراته

 بين جنسية اعتداءات تحدث ال كي والمهاجع والثكنات السجون في الجنسية للرغبة كمثبط ( والجنس لألعصاب المثبط البروم

 . قطرات شكل على الشاي في بوضعه وذلك السجناء

 : بالكافور التسمم

 . خطأ   أو الجريمة أو االنتحار بقصد ويؤخذ الكافور زيت من غ 2-0.7بين الكافور من المميت السمي المقدار يبلغ

 : فهي التسمم عالمات أما
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 شحوب – خفقان – قلب تسرع – قلق – رمعية عضلية اختالجات – قولنجية آالم – رؤية تشوش – دوار – قياء – غثيان – صداع

 Anurea البول انقطاع حتى أو Oligourea البول حجم نقص – الوجه

 . الوفاة وأحيانا   للوعي وفقدان سبات:  الشديدة الحاالت وفي

 : في منه يستفاد: للكافور السريرية االستعماالت

 . واإلغماء الغشي حاالت معالجة

 . الوعائي القلبي الوهط

 . التحسسية التأقية الصدمات أو الوالدية الرضية الصدمات أو االختناق أو الغرق عن الناجم التنفسي القصور

 من بنمط عادة تترافق والتي CO الكربون أوكسيد بأول التسمم أو كالباربيتورات التنفسي للمركز المثبطة باألدوية التسمم حاالت

 . ستوكس شاين تنفس يدعى التنفس

 الساعات في تعفن يحدث ال كي للموتى المستقيم في فتائل منه توضع حيث عفونة ومضاد ومحمر موضعي كمخدر موضعيا   يستخدم

 . الوفاة بعد األولى

 الستركنين بمركب وتتمثل:  الشوكي النخاع منبهات – ثالثا  

 : Strychnine الستركنين

 

 ثماره داخل الموجود المقيء الجوز بذور من وبالتحديد Strychnos nux vomica المقيء الجوز من يستخلص طبيعي قلويد

 بالجوز سمي وقد ، Vomiccine والفوميسين Brucin البروسين:  مثل أخرى قلويدات منه وتستخلص المر بطعمه يتميز والذي

 . مقيئ تأثير له مر دواء كل بأن الخاطئ القديم االعتقاد بسبب خطأ   المقيء

 : الدوائية الحرائك

 .دقيقة 30 بعد األعظمي التركيز إلى ليصل االمعاء طريق عن بسرعة الستركنين يمتص : امتصاصه

 . للتراكم يميل وال جيد بشكل يتوزع : توزعه

 . تناوله من ساعات عشر خالل الكليتين طريق عن ينطرح : انطراحه

 : التاليتين اآلليتين على اعتمادا   الشوكي للنخاع المنبهة الستركنين تأثيرات تعلل : التأثير آلية

 المثبطة العصبونات مستوى وفي المشبك بعد ما الخلوي الغشاء مستوى في تأثيراتها ومعاكسة المثبطة المنعكسات ويحاصر يعاكس

 . الشوكي للنخاع

 العصبونات مستوى في المثبط الكيماوي الوسيط وهو الغليسين األميني الحمض نشاط ويحاصر يعاكس حيث حديثة آلية وهي

 التقاء مكان يشكل الذي األمامي القرن وزن من غ1/مكغ 500 بتركيز األمامي القرن في يتواجد حيث الشوكي النخاع في المثبطة

 . المحركة العصبونات مع المثبطة الشوكية النيورونات

 : للستركنين الدوائية التأثيرات
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 العضالت تصيب حزمية تقلصات عن عبارة وهي دقائق عدة بعد توترية تشنجات ظهور إلى مؤديا   الشوكي النخاع الستركنين ينبه

 . تنبيه أقل عند واإلثارة التناظر:  هما بخاصيتين وتتصف االنبساط مرحلة في تبقى بحيث متناظر بشكل

 : إلى مؤديا   السيسائية البصلة العالية بالجرعات الستركنين ينبه

 . القلب ضربات معدل زيادة

 . الشرياني الدموي الضغط ارتفاع

 . نفسه الوقت في ومتألما   واعيا   المريض يبقى األولى المراحل وفي(  البصلة في التنفسي المركز تنبيه بسبب)  التنفس تسريع

 فقد الهضم جهاز على تأثيراته أما الستركنين، طعم على ذلك ويعتمد:  الهاضمة المعدية والعصارة الماء كلور حمض إفراز زيادة

 وشرابات المقوية الشرابات إلى ضئيل بشكل الستركنين يضاف ولهذا المر طعمه بسبب للشهية فاتحا   تأثيرا   للستركنين أن تبين

 . TonicBayer باير تونيك المسمى الشراب مثل الفيتامينات

 نعوظ إلى يؤدي مما ، البصلية اإلحليل وعضالت الحوضية العجان عضالت تقليص على يعمل فهو الجنسية القدرة على تأثيراته أما

 . المؤلم بالنعوظ تدعى حالة فيحدث السامة بالتأثيرات إما ضئيلة بنسبة الجنسية المقويات إلى يضاف لذلك القضيب

 :بالستركنين التسمم

 . ملغ 30-20 تناول لدى السمية التأثيرات تبدأ

 . بالعضل حقنها عند ذلك من أقل أو فمويا   الستركنين تناول من ساعة نصف بعد التسمم هذا آثار وتظهر

 . االنتحار بقصد أو الجريمة بقصد أو بالخطأ إما تناولها ويتم ، ملغ 100 فتبلغ الستركنين من المميتة الجرعة أما

 :التالية العالمات بالستركنين المتسمم المريض على تظهر( :  للستركنين السمية لتأثيراتا)  بالستركنين التسمم عالمات

 . النفسية واالضطرابات بالضجر الشعور

 . الخلف نحو الرأس وانقالب النقرة عضالت في عضلية بارتجاجات اإلصابة

 . األصابع بنمل الشعور

 . والضجيج النور نحو الحساسية تزداد كما األطراف نهاية في اللمس حس وتهيج الحساسية بفرط اإلصابة

 عضالت ثم والفكين والبطن الوجه عضالت بتقلص وتتظاهر الستركنيني التكزز مرحلة تبدأ السامة الجرعة تناول من ساعة وبعد

 يؤدي مما الفكين عضالت تتقلص كما ، Facia المشمئز الوجه سحنة المريض يعطي مما الحدقة وتتسع العينين مقلتا فتبرز األجفان

 السحنة إلى نسبة)  Resus Sardonicus السردوني الضحك عالمة المتسمم وجه يعطي مما ، األسنان وظهور الشفتين تباعد إلى

 ( . سردينيا جزيرة لسكان الطبيعية

 القفوية الناحية على الشخص يرتكز حيث Opithotonus الظهري التقوس عالمة ظهور إلى يؤدي مما الظهر عضالت تتقلص كما

 . والعقبين

 النفس بضيق اإلصابة إلى يؤدي مما بشدة الحاجز الحجاب وعضلة البصلية اإلحليل وعضالت الحوضية العجان عضالت تتقلص

 . القضيب في المؤلم النعوظ عالمة وظهور شديدة وآالم

 تشريحية حواجز توجد ال إذ آنفا   ذكرنا كما السيسائية للبصلة الستركنين تنبيه بسبب التنفس حركات وزيادة القلب تسرع يحدث كما

 . الجرعة تزايد مع الدماغ ثم البصلة تنبه مثال   الشوكي للنخاع المنبهة فالمركبات المركزية العصبية الجملة أجزاء بين تفصل

 مما(  التنفسي والمركز الوعائي المحرك المركز)  السيسائية البصلة في الهامة الحيوية المراكز تثبيط يحدث الشديدة الحاالت وفي

 المريض يكون حين في السبات حالة في الدخول وإلى(  تدريجيا   تتوقف ثم سطحية تصبح التي)  التنفس حركات تراجع إلى يؤدي

 . التسمم حالة بداية في ومتألما   واعيا  
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 : بالستركنين التسمم معالجة

 : يلي ما اتباع يتم ولذلك ، للستركنين نوعي مضاد دواء يوجد ال

 أو المعدة غسيل إجراء يمكن(  أمكن ما والتبكير اليقظة)  المعدة غسيل شرطي توفر ومع الفم طريق عن الستركنين تناول حال في

 بحقن القياء يحدث المورفين مشتقات من)  األبومورفين وهو الدوائية المركبات أحد المريض بإعطاء وذلك اإلقياء منعكس تحريض

 . الشامل للتسمم المضاد الترياق أو الكثيف الشاي محلول بإعطاء ترسيبه أو اللهاة بدغدغة أو(  دقائق 3-2 بعد وذلك منه ملغ 5

 يعطى حيث ثيوبنتون صوديوم ومنها الباربيتورات مثل العضلية لالختالجات والمضادة المهدئة المركبات أحد المريض إعطاء

 . البنزوديازيبينات هي توفرها عدم عند الباربيتورات عن والبديل الوزن من كغ/ملغ 5-3 من المتسمم

 : هي حاالت عن الستركنيني التكزز تفريق يجب : التفريقي التشخيص

 تكون العضلية االختالجات : بأن بالستركنين التسمم أعراض عن أعراضه تتميز الكزاز مطثيات تسببه مرض وهو : بالكزاز اإلصابة

 . تنبيه بأقل وتثار بطيئة غير و الجانب ثنائية الستركنيني التكزز في تكون حين ،في الجانب ووحيدة البدء في بطيئة

 السفلية والفقرات الظهر في شديدة وآالم النقرة ناحية في وصداع ألم – الحرارة درجة ارتفاع:  بـ أعراضه تتميز : السحايا إنتانات

 الشوكي الدماغي السائل بزل على اعتمادا   السحايا إنتانات تشخيص ويتم عضلية اختالجات حدوث دون السفلية األطراف وصالبة

 . المسبب الجرثوم ونوع جنس لمعرفة

 يعاني لما ومدركا   واعيا   يقظا   بالستركنين التسمم مريض يكون حين في الوعي بفقدان دوما   يترافق بأنه ويتميز : بالصرع اإلصابة

 . األخيرة المراحل في الوعي عن يغيب قد أنه إال منه

 : التالية الحاالت في الستركنين يستخدم:  للستركنين السريرية االستعماالت

 . الشوكي النخاع أذية عن ينتجان اللذان العصبي والوهن العضلي الوهن معالجة

 . األعصاب بوهن المصابين عند

 ( . العنة)  الجنسية القدرة نقص معالجة

 . المنوي بالسيالن اإلصابة معالجة

 . الوعائي القلبي الوهط معالجة

 . النخاعي المنشأ ذات الرخوة العضلية الشلول معالجة

 ( . الخناق)  بالدفتيريا اإلصابة عن الناتجة الشلول معالجة

 يؤدي الذي الشرج معصرة وعضالت بولي سلس إلى يؤدي الذي المثانة معصرة وعضالت والحنجرة البلعوم عضالت شلل معالجة

 . الرخو النوع من كلها تكون أن شريطة منوي سلس إلى يؤدي الذي الشوكية األعصاب وشلل برازي سلسي إلى

 . الهاضمة العصارة زيادة على اعتمادا   للشهية المقوي الستركنين تأثير خالل من القهم معالجة

 : التالية الحاالت في الستركنين مركب إعطاء يجوز ال:  الستركنين لمركب االستطباب مضادات

 . الشرياني الضغط ارتفاع

 . التشنجي البولي السلس

 ( . الشرج معصرة تشنج بسبب)  التشنجي اإلمساك

 ..(خثرات أو نزوف)الدماغ قشر في أذية عن الناتج الرباعي أو النصفي الشلل

 :منها نذكر ، فقط الذكور عند للجنس كمقو   الستركنين تركيبها في يدخل الدوائية المركبات بعض
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 : يحوي الذي:  Tonovan تونوفان

 . ملغ 0.1 ستركنين+  ملغ 10 نيكوتينات مغنزيوم+  ملغ 7.5 ميسترولون+  ملغ 3 هيدروكلوريد يوهيمبين

 . يوميا   مرات 3 واحد قرص منه يعطى

 : ويحوي:  Yohistrine يوهيسترين

 . ملغ 1 أرسينات مثيل كالسيوم+  ملغ 0.5 هيدروكلوريد ستركنين+  ملغ 5 تستوستيرون ميتيل+  ملغ 3 هيدروكلوريد يوهيمبين

 . يوميا   مرات 3 قرص 2-1 منه يعطى

 : ويحوي:  Pasuma باسوما

 20 فوسفات غليسيرين+  ملغ 0.33 ستركنين+  ملغ 0.6 هيدروكلوريد يوهيمبين+  ملغ E 20 فيتامين+  ملغ 10 تستوستيرون

 . ملغ

 الموجود Gensing الجنسنغ جذور – الزنجبيل – القرفة قشور:  منها جنسي منشط تأثير لها الطبيعية المواد بعض توجد : مالحظة

 . وكوريا الصين في

 

 blockerlpha A الفا بلوكر

 

adrenergic-α- أو blockers-α أو blockers-Alpha :باإلنجليزية) األلفا مستقبالت محصرات أو ألفا حاصرات

antagonists )ألفا نوع من األدرينالية للمستقبالت ضادة أدوية هي 

 وبدورها تؤدي الى توسع االوعية الدموية alpha receptorحيث تقوم بغلق 

 اهم ادويتها

 هي Selectiveاالدوية التي تعتبر 

 

Alfuzosin Tamsulsin Prazosin 

Yohimbine Terazosin Doxazosin 

 

 a1 adrenergic receptor antagonistكل االدوية السابقة تعتبر 
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 a 2 adrenergic receptor antagonistالذي يعتبر  Yohimbineبأستثناء دواء 

 نأتي الى تصنيف االدوية :

1- oxazosinD  

 

 (والشرايين األوردة) الدموية األوعية وتوسيع إرخاء على يساعد

  arduraCاالسم التجاري: 

 ملغم يوميا   4- 1: من جرعته 

 Orally عن طريق الفم طريقة استخدامه :

 مما المثانة وعنق البروستات عضالت إرخاء على يساعد أنه حيث الحميد البروستات تضخم يستخدم في معالجة ارتفاع ضغط الدم و

 . التبول عملية من يسهل

 C الفئة ضمن doxazosin الدوكسازوسين يندرج

 األولى الجرعة مع خاصة (، postural hypotension)واإلغماء االنتصابي الدم ضغط نقص يسبب أن يمكن مالحظة مهمة جدا :

 أمكن إن النوم قبل جرعته تناول يفضل لذا العالج من

 معاكس بشكل الدموي ضغطك من يزيد قد المفاجئ فالتوقف ، بتحسن شعرت لو حتى نفسك تلقاء من الدواء هذا تناول توقف ال

 قد أو ، doxazosin الدوكسازوسين أخذ على قادر غير كوني فربما ، كبدي مرض أو كلوي مرض من المريض يعاني انك إذا

 . العالج فترة خالل خاصة لمراقبة أو الجرعة لتعديل تحتاج

 تسارع ,sodium & water retention الجسم في الماء و الصوديوم احتباس , غثيان, دوار,  صداع: من التأثير الجانبي 

 القلب ضربات

 

 

2- Terazosin 
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   hytrinاالسم التجاري :

 نفس الدواء السابق

 

3-  Prazosin 

 

 Minipressاالسم التجاري : 

 يستخدم في :

 ارتفاع ضغط الدم -1

 فشل القلب المحتقن في -2

 ( pheochromocytoma)  القواتم ورم -3

 Orallly يستخدم عن طريق الفم طريقة استخدامه:

 C الفئة ضمن prazosin البرازوسين يندرج

 األولى الجرعة مع خاصة (، postural hypotension)واإلغماء االنتصابي الدم ضغط نقص يسبب أن يمكن مالحظة مهمة جدا :

 أمكن إن النوم قبل جرعته تناول يفضل لذا العالج من

 معاكس بشكل الدموي ضغطك من يزيد قد المفاجئ فالتوقف ، بتحسن شعرت لو حتى نفسك تلقاء من الدواء هذا تناول توقف ال

 تسارع ,sodium & water retention الجسم في الماء و الصوديوم احتباس , غثيان, دوار,  صداع: من التأثير الجانبي 

  القلب ضربات

4- Alfuzosin 

 

  xatralاالسم التجاري : 

 الحميد  البروستات تضخميستخدم في معالجة 
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 علوي تنفسي انتان أو زكام أعراض , تعب دوار , الم الرأس ,تاثير الجانبي : 

 بعدم اخذ هذا الدواء كلوي قصور: ينصح من لديه ة ظمالح

5- Tamsulsin 

 

 

 ocasmnic Oاالسم التجاري : 

 عن طريق الفم طريقة استخدامه :

( وايضا ممكن  افضل من االدوية السابقة في معالجة تضخم البروستات يعتبر) الحميد البروستات تضخميستخدم في معالجة معالجة 

 ان يستخدم للتخلص من حصوات الكلية

 شديد كبدي قصوريمنع استخدامه للمرضى الذين يعانون من  مالحظة : 

 (ضارة غير ظاهرة وهي الجسم خارج وليس المثانة الى المنوي السائل يقذف حيث) القذف فشل, خفيف دوار الجانبي :من تأثيره 

6- ohimbineY 

 

 yohimbexاالسم التجاري : 

 القضيب انتصاب يسبب مما الشرايين عبر القضيب داخل الدم كمية من yohimbine اليوهمبين يزيد

 rectile dysfunctionE االنتصاب ضعف لألشخاص الذين يستخدم

 .وانفعال عصبية , رجفة ,دوار , achycardiaT القلبدقات   تسرع, الوجه احمرار من تأثيره الجانبي :  

 Non selectiveاالدوية التي تعتبر 

Phentolamine Phenoxybenzamine 

 

1- Phenoxybenzamine 
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 ibenzylineD: االسم التجاري 

 الدم ضغط من يقلل و واألمعاء والجلد المخاطية األغشية إلى الدم تدفق من يزيد

  عن طريق الفمطريقة استخدامه : 

 (Pheochromocytoma) القواتم ورم مع المترافق الدم ضغط ارتفاع عالج -1يستخدم في :

 .البروستاتة تصيب التي الحميدة االورام لمعالجة وايضا -2

  عن طريق الفمطريقة استخدامه : 

 ايام 4مدة فعالية حوالي 

 , دوار . صداع ,achycardiaT القلبفي دقات   تسرع:  من تأثير الجانبي

2- Phentolamine 

 

  egitineRاالسم التجاري :

 (Pheochromocytoma) القواتم ورم تشخيص -1يستخدم في : 

 القواتم ورم مع المترافق ضغط الدم ارتفاع عالج -2 

 رتخدي كعامل األسنان طب مجال في حديثا أدخل-3

 (parenteral) الحقنعن طريق طريقة استخدامه : 

 , دوار . صداع ,achycardiaT القلبفي دقات   تسرع:  من تأثير الجانبي

 

 

 eta blockersBبيتا بلوكر

Acebutolol Atenolol Betaxolol 

Bisoprolol Carteolol Carvedilol 

Esmolol Labetalol Metoprolol 

Nadolol Nebivolol Penbutolol 

Pindolol Propranolol Timolol 
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3–4 hr 
3–4 hr 

Propranolol: nonselective β antagonist 

 :Propranolol اهم دواء في مجموعه بيتا بلوكر

 

 inderalاالسم التجاري : 

 ملغم 80 ملغم، 40 ملغم، 10 اقراصجرعته : 

 استخدامه

 angina pectoris الصدريةيستخدم في الذبحة 

 النه يقلل من طلب االوكسجين للمريض الذبحة الصدرية

 في يستخدم

 ضغط الدم ارتفاع معالجة 

 Migraine نصفي صداع  

 Hyperthyroidism  الدرق نشاط فرط 

 Myocardial infarction القلب عضلة احتشاء 

cardiac arrhythmia القلب ضربات انتظام عدم 

 للقلق وايضا يستخدم

 خاصة وقت االمتحانات

 عن طريق الفميستخدم 

 مالحظة
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Propranolol  ال يعطى لشخص لديه ربو 

 Bardycardiaالنه يسبب   Verapamilوال يمكن اعطاءه مع دواء  

 ال يمكن انقطاع عن البيتا بلوكر فجأة ربما يؤدي الى الوفاة

 hypoglycemicالنه يسبب  Propranololاليمكن اعطاء ادوية السكر مع 

 :التاثير الجانبي

Bronchoconstriction 

 الهوائية الشعب ضيق

Sexual impairment 

 الجنسي ضعف

Metabolic disturbances 

 اظطراب االيض

sleep disturbances 

 اظطراب النوم

bradycardia 

 في دقات القلب بطء

cold extremities 

 برودة اطراف الجسم

 

 

Timolol and nadolol: Nonselective β antagonists 

 more potent than propranolol بروبرانولولتعتبر هذا االدوية  اكثر فعالية من 

nadolol  يعتبرlong acting 
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 يستخدم في 

 الذبحة الصدرية , ارتفاع ضغط الدم  ،الوقاية من الشقيقة

Timolol 

 الجلوكوماستخدم في قطرات ت

 

 

Atenolol, metoprolol, bisoprolol, betaxolol, nebivolol, 

and esmolol: Selective β1 antagonists 

metoprolol 

 الشكل الدوائي

 

  الدرقية الغدة نشاط فرط في مساعد وكعالج , وفشل القلب وتنظيم دقات القلب ارتفاع ضغط الدم وفي الذبحة الصدرية يستخدم في

 والوقاية من الشقيقة
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 يوميا ملغم 400 - 100 بين اليومية الجرعة تتراوح

 يوميا مرتين تؤخذ المفعول السريعة األقراص

 يوميا واحدة مرة تؤخذ اإلفراج ممتدة األقراص

 الطعام بدون أو مع الدواء يؤخذ

betaxolol 

 

  الجلوكوماقطرات تستخدم في 

 

nebivolol 

 

 ضغط الدمارتفاع يستخدم في الذبحة الصدرية و

 يسبب بطء في دقات القلب   تاثيره الجانبي

esmolol 

 

  short actingيعتبر 

 لتنظيم ضربات القلب يستخدم
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atenolol 

 

 القلب ضربات نظيمت و في الذبحة الصدرية وضغط الدم يستخدم

 

bisoprolol 

 

 يستخدم في 

 والذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم فشل القلب

 

Pindolol and acebutolol: Antagonists with partial agonist activity 

acebutolol  

 

Pindolol 

 

 ارتفاع ضغط الدم  ستخدم فيت

 

Labetalol and carvedilol: Antagonists of both α and β 
adrenoceptors 
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Labetalol 

 

 يستخدم في حالة ارتفاع ضغط الدم ورم القواتم 

 ويستخدم في حاالت ارتفاع ضغط الدم للحوامل 

 غثيان ، تعب ،دوار:  الجانبيتاثيره 

 

carvedilol 

 

 في فشل القلب االحتقاني وفي ارتفاع ضغط الدم يستخدم

 

 المخدرة األدوية

 

للحصول على حالة من التخدير الجراحي الكامل بصورة آمنة ويمكن االعتماد عليها، هناك حاجة ألنواع مختلفة من األدوية. وهناك 

دقيق للمريض. وقد تكون هذه األدوية مميتة إذا استعملت بشكل غير سليم ويجب أال تستعمل  حاجة إلى إحتياطات خاصة وترصد

بمعرفة األفراد غير المتخصصين إال كملجأ أخير. وبصرف النظر عن تقنية التخدير المستعملة سواء كانت تخديرا  عاما  أو تحريضيا  

والتهوية المساعدة ميكانيكيا. ومن المطلوب القيام  (intubation) ب(، فإنه من الضروري توفر إمكانيات التنبيموضعي أو محلي)

 .بتقييم شامل سابق للجراحة يضم، عند الضرورة، االستعاضة المالئمة للسوائل
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ويمكن تحريض التخدير عن طريق إعطاء باربيتورات في الوريد، أو بالحقن بالكيتامين، أو باستعمال عامل طيّار. وتكون المداومة 

باستعمال عوامل استنشاق مدعمة بأدوية أخرى تعطى في الوريد. ويمكن استعمال أدوية معينة إلرخاء العضالت. وقد تكون هناك 

 .حالة مرضية خالل الجراحة فيير الوظائف الفيزيولوجية الطبيعية أو لالحتفاظ بالمريض حاجة إلى أدوية مختلفة لتغي

المداواة طويلة المدى. إن خطر وقف المداواة طويلة المدى قبل الجراحة قد يكون أكبر من خطر االستمرار فيها. ومن األساسي أن 

 .( المريضطاهاأو كان يتعايخبر طبيب التخدير بجميع األدوية التي يتعاطاها )

 

 أدوية التخدير العام واألكسجين

 العوامل في الوريد

يمكن استعمال أدوية التخدير بالحقن في الوريد وحدها إلحداث التخدير لإلجراءات الجراحية البسيطة ولكنها أكثر استعماال  للتحريض 

نعاش المالئمة. وهي ممنوع استعمالها إذا لم انقطاع النفس وانخفاض ضغط الدم ولذلك يجب توفر وسائل اإل فيفقط. وقد تتسبب 

يكن القائم بالتخدير واثقا  من قدرته على االحتفاظ بمسلك هوائي. وقبل محاولة التنبيب، يجب إعطاء مرخ للعضالت. وتختلف 

 .نقص حجم الدمالمتطلبات إختالفا  كبيرا ؛ فيوصى باستعمال جرعة أصغر في حالة كبار السن أو المرضى الضعاف أو المصابين ب

دقائق؛  7-4والتحريض عن طريق الحقن في الوريد باستعمال ثيوبنتال سريع وعادة ال تحدث منه إثارة. ويستمر التخدير لفترة من 

 .والجرعات الكبيرة أو المتكررة تسبب تخميدا  شديدا  للتنفس وتؤخر اإلفاقة

بعد حقنة واحدة في الوريد ويمتاز بعمق التسكين. ويمكن استعماله  دقيقة 15ويستمر التخدير باستعمال الكيتامين لمدة تصل إلى 

التدخالت التشخيصية والجراحية الصغرى. ويمكن استعمال تركيزات دون التخديرية من الكيتامين للتسكين في  فيكعامل وحيد 

ت من نقي العظم وإجراءات جراحة اإلجراءات المؤلمة قصيرة المدى مثل تضميد الحروق، وإجراءات اإلشعاع العالجي، وأخذ عينا

العظام الصغرى. اإلفاقة من التخدير بالكيتامين مرتبطة بخطر شديد من حدوث هالوس وتفاعالت أخرى للصحو. والكيتامين له قيمة 

 .خاصة في األطفال، الذين يعتقد أن حدوث الهلوسة بينهم أقل أهمية

 Thiopental sodium  موثيوبنتال الصودي

 
 .ممثل ألدوية التخدير بالحقن في الوريد. وهناك العديد من األدوية يمكن أن تعمل كبدائل الثيوبنتال

 .غرام 1غرام، و 0.5 حقن(، ثيوبنتال الصوديوم، مسحوق لمحلول للحقنحقن، )

 أثنائها في التخدير على للمحافظة و الجراحية، بالعمليات البدء قبل التخدير على الحث عملية يستخدم في: االستعماالت

عدم القدرة على االحتفاظ بمسلك هوائى؛ حساسية مفرطة للباربتيورات، أمراض الجهاز القلبي الوعائي، ضيق   :موانع االستعمال

 النفس أو داء انسدادي تنفسي؛ البرفيرية

 شنج حنجري وتفاعالت أرجيةالحقن السريع قد ينتج عنه انخفاض شديد في ضغط الدم وفواق؛ سعال، وت  :التأثيرات الضائرة

  Ketamine كيتامين

 
 ( كهيدروكلوريد(، كيتامين )محلول للحقنحقن )

 تحريض ومداومة التخدير، التسكين في اإلجراءات المؤلمة لفترة قصيرة : االستعماالت

سابقة، رضح دماغي، ورم أو نزف (؛ حادثة وعائية دماغية شامال  مقدمات اإلرتعاجتسمم درقي؛ فرط ضغط الدم ) : موانع االستعمال

داخل المخ أو أى سبب آخر الرتفاع الضغط داخل القحف؛ جروح العين وارتفاع الضغط داخل المقلة؛ االضطرابات النفسية، وبخاصة 

 .الهالوس
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التأثيرات ألكثر من نادرا  ما تستمر وتفاعالت صحو خالل اإلفاقة قد تكون مصحوبة بسلوك غير رشيد ) وسةهل التأثيرات الضائرة:

(؛ من الشائع حدوث إرتفاع عابر في سرعة النبض وفي ضغط ساعة 24ساعات قليلة ولكن قد يتكرر حدوثها في أي وقت خالل 

 .الدم، وحدثت حاالت اضطراب النظم؛ كما حدثت بعض حاالت انخفاض ضغط الدم وبطء القلب

 العوامل االستنشاقية الطيارة

( للتحريض عندما تكون المواد في مع أكسيد النيتروز أو بدونهلتخدير الطيارة مثل اإلثير أو الهالوثين )يجب استعمال أحد أدوية ا

 .الوريد ممنوعة وبخاصة عندما يكون من المحتمل وجود صعوبة في التنبيب

از القصبي واللعابي باستعمال التخدير العميق باستعمال اإلثير. ويمكن تجنب زيادة اإلفر فيويتم الحصول على إرتخاء كامل للعضالت 

األتروبين كتمهيد للتخدير. وقد يحدث تشنج حنجري خالل التحريض والتنبيب. وقد يسبب نزف شعيري موضعي بعض المشاكل كما 

 .أن الغثيان والقيئ بعد الجراحة كثير الحدوث؛ وقت اإلفاقة بطئ وبخاصة بعد اإلعطاء لفترة طويلة

التنبيب صعبا ، فيفضل استعمال الهالوثين. فهو ال يزيد اإلفرازات اللعابية أو القصبية كما أن معدل  وإذا كان من المحتمل أن يكون

حدوث الغثيان والقئ بعد الجراحة منخفض. وقد يحدث التهاب كبدي وخيم، وقد يكون مميتا ؛ وهو أكثر احتماال  في المرضى الذين 

 .نية قصيرةيتكرر تخديرهم باستعمال الهالوثين خالل فترة زم

 

 Ether, anaesthetic  األثير، مخدّر

 

 )1988دواء خاضع للتحكّم الدولي طبقا  التفاقية األمم المتحدة ضد التجارة غير المشروعة لألدوية المخدرة والمواد نفسانية التأثير )

 سائل طيار

 (يعطى بأنواع مختلفة من المباخرالتحريض ومداومة التخدير ) : االستعماالت

 .مرض الكبد الوخيم؛ داء السكري؛ اختالل وظيفة الكلى؛ ارتفاع ضغط السائل الدماغي النخاعي موانع االستعمال:

 

 

  Halothane هالوثان

 
 سائل طيّار

 تحريض ومداومة التخدير : االستعماالت

أو تاريخ عائلي لفرط الحرارة  تاريخ إصابة بيرقان غير معروف السبب أو حمى أثر تعرض سابق للهالوثان؛  :موانع االستعمال

 الخبيث؛ إرتفاع ضغط السائل المخي النخاعي؛ البرفيرية

 اضطراب النظم؛ بطء القلب؛ ضيق تنفس؛ ضرر كبدي التأثيرات الضائرة:

 استنشاق غازات
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 Nitrous oxide النيتروز أكسيد

 

 تأثير له. األخرى التخدير أدوية جرعة بخفض يسمح ولكنه منفردا ، يستعمل ال بحيث الضعف من وهو. التخدير لمداومة يستعمل

 .قوي مسكن

 للوقاية وذلك حامل، كغاز يستعمل الهواء كان إذا حتى االستنشاق، عوامل باستعمال التخدير خالل روتينيا   يضاف أن يجب األكسجين

 الدم أكسجين نقص من

 . الوخيم الحاد والربو ، القلب عضل واحتشاء للتأق، العالجي التدبير في أيضا   األكسجين ويستخدم

 يكتب أن يتطلب1977 الطبي لالستعمال الغازات اسطوانات ،( (ISO 32الدولي المعيار. االستنشاق غازات أسطوانات على التعرف

 الكيميائي الرمز ذكر أيضا   ويفضل تمحى ال واضحة بحروف المحتويات اسم النيتروز أكسيد على تحتوي التي االسطوانات على

N2O .لالستعمال أكسجين على تحتوي التي واألسطوانات. األزرق باللون الكتف إلى الصمام من األسطوانة رقبة تكون أن ويجب 

 رقبة تكون أن ويجب. O2 الكيمائي الرمز ذكر أيضا   ويفضل تمحى ال واضحة بحروف المحتويات اسم تحمل أن يجب الطبي

 يكون أن يجب واألكسجين النيتروز أكسيد من خليط على تحتوي التي واألسطوانات. األبيض باللون الكتف إلى الصمام من األسطوانة

 .واألزرق األبيض اللونين الرقبة تحمل وأن الشكل بنفس لصاقة لها

 Nitrous oxide النيتروز أكسيد

 في التسكين العضالت؛ ومرخيات( كيتامين أو أثير أو هالوثين) األخرى التخدير أدوية مع باالشتراك التخدير مداومة :االستعماالت

 للمرض النهائية المرحلة في المستمر ولأللم العمليات بعد الطبيعي العالج خالل لإلصابات، اإلسعافي العالجي للتدبير التوليد، أغراض

 انصمام الوسطى؛ األذن انسداد معوي؛ انسداد الصفاقي؛ أو التاموري أو الجنبي الفراغ في للهواء واضح تجمع :االستعمال موانع

 نفاخ هوائي، مسلك في مزمن انسدادي مرض الضغط؛ تخفيف مرض شرياني؛ هوائي

 إلتهاب البيضاء؛ الخاليا تكوين انخفاض طويلة، لفترة اإلعطاء بعد األرومات الضخم الدم فقر وقئ، غثيان :الضائرة التأثيرات

 الطرفي األعصاب

 Oxygen األكسجين

 استنشاق غاز

 االستنشاقي التخدير في كاف أكسجين ضغط لمداومة :االستعماالت

 األكسجين إسطوانات في الخفض صمامات تشحيم عدم يجب اإلثير، مع األكسجين استعمال عند الكي استعمال تجنب. الحريق مخاطر

 (االنفجار خطر)

 وانخماص ونضح رئوي، احتقان إلى وتؤدي الرئتين على سّمي تأثير لها %80 من األعلى التركيزات :الضائرة  التأثيرات

 الموضعي التخدير أدوية
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 للعكس قابل إحصار إحداث طريق عن( الناحي أو الموضعي التخدير أيضا   يسمى) التوصيلي التخدير في المستعملة األدوية تعمل

 والسطحية، القصيرة وللتدخالت األسنان، طب في بكثرة تستعمل الموضعي التخدير وأدوية. العصبية األلياف عبر للتوصيل

 مطلوبا   المريض تعاون يكون وعندما. عالية مهارات توفير يتطلب الذي الناحي للتخدير متخصصة ولتقنيات التوليد، وإلجراءات

. األوقات جميع في بيسر متوفرة اإلنعاش وتجهيزات وسائل تكون أن ويجب. المقترح اإلجراء لقبول نفسيا   المريض إعداد يجب

 .الوريد في المقصود غير الحقن الكتشاف ببطء الموضعي التخدير حقن إعطاء ويجب

 إرخاء تتطلب وال الجسم فراغات في تتدخل ال التي البسيطة الجراحية اإلجراءات من بالعديد القيام يمكن الموضـعي اإلرتـشاح

. الموضعي اإلرتشاحي التخدير تحت السفلية القطعة قيصرية إجراء يمكن كما. الموضعي االرتشاحي التخدير طريق عن العضالت،

 لكل غرام ميلي 4 من أكثر إعطاء عدم ويجب. بدونه أو إيبينيفرين مع %0.5 ليدوكائين هو المختار الموضعي التخدير ودواء

 في إيبينيفرين مع الليدوكائين من الجسم وزن من كيلوغرام لكل غرام ميلي 7 أو الخالص الليدوكائين من الجسم وزن من كيلوغرام

 من وتطيل الموضعي التخدير دواء امتصاص من وتبطئ الموضعي، الدم تدفق تقلل( أدرينالين) اإليبينيفرين وإضافة. الواحدة المرة

 عدم ويجب. إقفاري نخر عنها ينتج قد منه الزيادة ألن السبب، لهذا اإليبينيفرين استعمال عند الحرص الضروري ومن. تأثيره

 .الزوائد أو لألصابع المستعملة للحقن إضافته

 تستعمل تتراكائين من الموضعية العين قطرة محاليل أن كما متاحة الليدوكائين من الموضعية المستحضرات السطحي التخدير

 .والملتحمة للقرنية الموضعي للتخدير

 ذلك، ومع. كبيرين وتمرينا   تدريبا   يتطلب به القيام ولكن وفعاال   آمنا   تخديرا   للعصب الناحي اإلحصار يقدم أن يمكن الناحي اإلحصار

 أو %1 الليدوكائين من وكل. كبيرة قيمة ذات الكاحل أو اإلبط إحصار مثل التقنيات تصبح الالزمة، المهارات تتوفر فعندما

 .أطول فعاليته فترة أن ميزة وللبوبيفاكائين. مناسب %0.5 بوبيفاكائين

 إجراء وهو. السفلى واألطراف البطن جراحات في بتوسع استعماله ويمكن فائدة التخدير تقنيات أكثر من واحدا   هذا النخاعي التخدير

 األكثر ولكن جلوكوز في %0.5 بوبيفاكائين أو جلوكوز في %5 ليدوكائين إما استعمال ويمكن. كبيرا   وتدريبا   خبرة يتطلب رئيسي

 .تأثيره مدة طول بسبب الثاني هو اختيارا  

 

 

 Bupivacaine hydrochloride البوبيفاكائين هيدروكلوريد

 

 كبدائل تعمل أن يمكن األدوية من العديد وهناك. الموضعي التخدير ألدوية ممثل البوبيفاكائين

 كبنج العالج يستخدم و الشوكي، النخاع أو الدماغ إلى األلم تحمل التي العصبية السيالت وتوصيل إثارة منع على العالج يعمل

 موضعي
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 الجراحية العمليات عقب األلم تخفيف النخاعي؛ التخدير والودي؛ المحيطي للعصب ناحيّ  تخدير اإلرتشاحي؛ التخدير :االستعماالت

 النخاعي التخدير قلبي؛ مرض أو وخيم دم فقر للتخثر؛ مضادة مالزمة معالجة ملتهب؛ جلد مجاورة، جلدية عدوى :االستعمال موانع

 الدم حجم نقص أو تجفاف من يعاني الذي المريض في الجافية وفوق

 وأحيانا ورعاش وقلق، إبصار، وزغللة ودوخة، دوار يحدث وعائية حقنة أثر على أو مفرطة جرعة إعطاء عند :الضائرة التأثيرات

 القلب وإحصار الدم، ضغط انخفاض يشمل الوعائي القلبي والتسمم التنفس؛ في وهبوط الوعي فقد نعاس، بسرعة يتبعها إختالجات

 احتباس مضاعفات تحدث الجافية فوق التخدير حاالت بعض وفي أرجية؛ وتفاعالت الحساسية فرط أيضا   يحدث كما القلب؛ وتوقف

 .سفلي وشلل مذل حدوث النادر ومن العجان؛ إحساس فقد أو الظهر في وألم وصداع برازي وسلس البول

 Lidocaine hydrochloride الليدوكائين هيدروكلوريد

 

 كبدائل تعمل أن يمكن األدوية من العديد وهناك. الموضعي للتخدير ممثل الليدوكائين

 التخدير السنّي؛ التخدير وودي، محيطي عصبي إحصار االرتشاحي؛ التخدير المخاطية؛ لألغشية السطحي التخدير :االستعماالت

 . النظم اضطراب الوريد، في الناحي التخدير النخاعي؛

 النخاعي التخدير قلبي؛ مرض أو وخيم دم فقر المالزمة، التخثر مضاد معالجة ملتهب؛ جلد مجاورة، جلدية عدوى :االستعمال موانع

 الدم حجم بنقص المصاب أو الجفيف المريض في الجافية فوق أو

 وأحيانا   رعاش قلق، إبصار، زغللة دوخة، دوار، يحدث وعائية حقنة أثر على أو مفرطة جرعة إعطاء عند :الضائرة التأثيرات

 وتوقف القلب إحصار الدم، ضغط انخفاض يشمل وعائي قلبي تسمم التنفس؛ في وهبوط الوعي وفقد نعاس بسرعة يتبعها اختالجات

 يشمل الجافية فوق التخدير استعمال عند مضاعفات تحدث األحيان بعض وفي أرجية؛ وتفاعالت الحساسية فرط أيضا   ويحدث القلب؛

 سفلي شلل و مذل يحدث ما جدا   ونادرا   العجان؛ إحساس فقد أو الظهر في ألم صداع، برازي، وسلس بولي، احتباس

 األوعية مضيّقات

 النقص هذا لمثل العالجى التدبير ويتم. الدم ضغط نقص يسبب قد الجافية فوق أو النخاعي التخدير عن الناشئ الودي اإلحصار إن

 تضيق جانب وإلى. اإليفيدرين مثل للضغط رافع دواء وإعطاء الرجلين ورفع وأكسجين( العادة في إتقائيا  ) وريدية محاليل بإعطاء

 بطء لتعكس األتروبين سلفات يستعمل ولكن) القلب بطء يضاد أن يمكن ولذلك القلب سرعة في زيادة أيضا   اإليفيدرين يسبب األوعية

 (.المستديم القلب

 Ephedrine hydrochloride اإليفيدرين هيدروكلوريد

 

 .تكميلي دواء اإليفيدرين هيدروكلوريد
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 لتر ميلي 1 أمبولة لتر، ميلي لكل غرام ميلي 30 اإليفيدرين هيدروكلوريد ،(للحقن محلول) حقن

 الجافية فوق التخدير أو النخاعي التخدير تحت الوالدة أثناء الدم ضغط نقص منع :االستعماالت

 . كلوي اختالل الزاوية؛ انسداد زرق الدم؛ ضغط فرط اإلقفاري، القلب مرض السكري؛ داء الدرقية؛ فرط :االحتياطات

 ألم النظم، اضطرابات ،(أيضا   الجنين وفي) القلب ضربات سرعة قئ؛ غثيان، اللعاب، إفراز زيادة الشهية، فقد :الضائرة لتأثيراتا

 تخليط، انزعاج، قلق، دوار، صـداع، النفس، ضيق الدم؛ ضغط نقص مع األوعية توسع الدم، ضغط فرط مع األوعية ضيق ذبحي،

 الدم غلوكوز تركيز في تغير بيغ؛ تعّرق، التبول؛ صـعوبة رعاش؛

  Epinephrine (adrenaline)( أدرينالين) إيبينيفرين 

 

 الجسم في المرتشحة الموضعي التخدير أدوية امتصاص لتأخير األوعية تضييق :االستعماالت

 موضعي إقفار خطر بها يوجد التي األخرى الحاالت أو القضيب أو األصابع في دائري إحصار :االستعمال موانع

 للجراحة السابقة والتهدئة المداواة

 .العام والتخدير بالتوصيل التخدير إجراءات من كل قبل عادة بها ينصح التخدير قبل المداواة

 الشرج أو بالفم الديازيبام إعطاء ويمكن. فعالة والبروميثازين الديازيبام. القلقين المرضى في التالي التخدير مسار تحسن المهدئات

 في خاصة قيمة له المهدئ التأثير جانب إلى والقئ للهيستامين مضادة خصائص له الذي والبروميثازين،. الوريد في بالحقن أو

 .األطفال

 .وبعدها الجراحة خالل للتسكين أو وخيم ألم من يعانون الذين المرضى في الجراحة قبل المورفين مثل فعال مسكن إعطاء ويجب

 زيادة تثبط فهي. العام التخدير قبل أيضا   األتروبين مثل( للمسكارين المضادة األصح على أو) الكوليني الفعل مضادة األدوية وتستعمل

 أكثر بالفم إعطاؤها ولكن فاعلية، األكثر هو العضلي والحقن. اإلثيروالكيتامين خاص بوجه يحرضها التي واللعاب الشعب إفراز

 الدرقية وفرط الوعائية القلبية األمراض في منخفضة جرعات استعمال ويجب. األطفال في مالءمة

 Atropine sulfate األتروبين سلفات

  ،(للحقن محلول) حقن

 المحاكية التأثيرات وإلحصار المبهمي؛ للعصب المفرط التنبيه عن الناتج النظم اضطراب ولتثبيط اللعاب؛ إفراز لتثبيط :االستعماالت

 العضلة وشلل الحدقة وموسعات ؛ التقلص ومضادات العضوي بالفوسفور تسمم النيوستيغمين؛ مثل الكولينستيراز لمضاد يةوالالدّ 

 الهدبية

 البروستاتة تضحم البواب؛ ضيق شللي، علّوص وبيل، عضلي وهن الزاوية؛ انسداد زرق :االستعمال موانع
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 الدقيق الترصد مناهض؛ وغير متأخر للقلب إبطاء ينتج فقد النيوستيغمين، عن تقل األتروبين مفعول مدة كانت لما :المفعول مدة

 .ضروري للمريض

 Diazepam ديازيبام

 

 (1971) النفساني التأثير ذات بالمواد الخاصة لالتفاقية طبقا   الدولي للتحكم خاضع دواء

 كبدائل تعمل أن يمكن األدوية من العديد وهناك. للبنزوديازيبين ممثل الديازيبام

 تحت والجراحة الداخلي التنظير إلجراءات الذاكرة فقد مع التهدئة والصغرى؛ الكبرى الجراحات قبل للتخدير تمهيد :االستعماالت

 التخديري الدواء يكون ال عندما ،(العالمية الصحة لمنظمة النموذجية القائمة في وارد غير) بيتيدين مع بتوليفة الموضعي؛ التخدير

 .القلق اضطرابات ؛ الصرع للكسور؛ العاجل للرد متاحا ،

 أثناء النفس انقطاع الحاد؛ الرئوي القصور تنفسي؛ خمود صدمة؛ غيبوبة؛ أو المركزي العصبي الجهاز خمود :االستعمال موانع

 وبيل عضلي وهن وخيم؛ كبدي اختالل حاد؛ كحولي تسمم النوم؛

 والترنح؛ الدوار، الذاكرة، فقد التخليط، التهدئة، النعاس، وتشمل شائعة المركزي العصبي الجهاز على التأثيرات :الضائرة التأثيرات

 تفاعالت وكذلك وخيم؛ مرض من يعانون الذين أو السن كبار المرضى في وبخاصة القلب، توقف أو القلب بطء الدم، ضغط نقص

 الوريد طريق عن الحقن عند خثاري وانصمام ألم النوم؛ واضطرابات والهلوسة واالستثارية التهيج وتشمل متناقضة

 Promethazine hydrochloride البروميثازين هيدروكلوريد

 

  لتر ميلي لكل غرام ميلي 25 البروميثازين هيدروكلوريد ،(للحقن محلول) حقن

 للقئ مضاد الجراحة؛ قبل للتخدير تمهيد :االستعماالت

 البرفيرية أخرى، ألسباب أو المخية للمثبطات نتيجة الوعي اختالل العمر، من سنة من أقل الطفل :االستعمال موانع

 ساعة 24 لمدة والقيادة اآلالت تشغيل مثل مهارة، تتطلب بأعمال القيام من المريض حذر مهارة تتطلب أعمال

 اإلبصار، زغللة الفم؛ جفاف مثل للكولينية مضادة تأثيرات صداع؛ ؛(الطفل في محيّر تهيج يحدث ما نادرا  ) نعاس :الضائرة التأثيرات

 بولي احتباس

 Central Analgesic Narcotic Drugs المركزية األلم مسكنات

 المركزية األلم مسكنات
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Central Analgesic Narcotic Drugs 

 

 : التصنيف

 : فئتين إلى األلم مسكنات نفتص

 .المنومة المورفينية أو المركزية األلم مسكنات

 . المحيطية األلم مسكنات

 ( : المنومة المورفينية)المركزية األلم مسكنات

 . Opoids Drugs األفيونية المركبات أو باألفيونات تعرف

 Papaver somniferum المنوم األبيض الخشخاش ثمار من تستخلص لبنية عصارة وهي األفيون عصارة إلى نسبة كذلك دعيت

album للون الثمار فتميل النضج عند أما)  أخضر بلون الثمار تكون حيث أيار شهر حوالي النضج تمام قبل العصارة جني يتم حيث 

 في ذلك ويتم خبرة إلى األمر هذا ويحتاج حلزونية شقوق عدة تصنع حيث ، حادة معدنية نصال باستعمال الجني هذا يتم(  األصفر

 . بني لون ذات التالي اليوم في وتصبح خاصة أوعية في وتوضع العصارة فتسيل الثمار هذه محيط على المساء

 . دقيقة طبية شروط تحت إال زراعتها أو استثمارها ومحظور سم 130-100 الخشخاش شجرة طول

 . عريضة خضراء وأوراقها الشكل أسطوانية ساق ولها وتركيا وإيران وتايالند الصين في زراعتها انتشرت وقد

 : فئتين إلى الكيميائي البناء حيث من وتصنف األفيونية القلويدات من العديد على األفيون عصارة تحوي

 : على وتحتوي Phenanthrene فينانترين مشتقات من وهي : المركزية السعال ومضادات األلم مسكنات فئة

 مرة ألول المورفين تنقية تمت وقد. Morpheus اإلغريق عند واألحالم النوم إله إلى نسبة بذلك دعيت : Morphine المورفين

 . Opium Juice األفيون عصارة من %10 نسبة يشكل المورفين أن ووجد 1906 عام سيرتورنر فردريك العالم قبل من

 

 . األفيون عصارة من %0.5 نسبته : Codeine الكودئين 

 . األفيون عصارة من %0.2 نسبته : Thebaine تيبائين



91 

 

 : تحوي: Benzyl Iso Quinoline Derivatives إيزوكوينولين بنزيل مشتقات

 . األفيون عصارة من %1 نسبته ، Papaverine البابافرين أهمها تشنج مضادات

 . Nascapine بـ أيضا   ويسمى األفيون عصارة من %0.6 ونسبته : Narcotine الناركوتين - السعال مضادات

 . األفيون عصارة من %0.3 ونسبته:  Narceine النارسئين

 : المنشأ طبيعية المورفينات

 : Morphine المورفين -1

  

 :للمورفين الدوائية الحرائك

 التأثير ويحدث للدوران يصل االمتصاص وبعد.  واألمعاء المعدة طريق عن وببطء منتظم غير بشكل المورفين يمتص:  االمتصاص

 . ساعة 1-½  حوالي في لإلسهال المضاد أو لأللم المسكن

 دقيقة 15-10 إلى فيحتاج الجلد تحت أو العضل في حقنه حال في أما

 . دقائق عدة بعد المسكن التأثير يحدث وريديا   حقنه حال وفي

 : واالنتشار التوزع

 بروتينات نقص حالة في تنقص النسبة هذه ، %65-35 حوالي وهي متوسطة إلى ضعيفة من بنسبة البالزما بروتينات مع يرتبط

 . البالزما

 . والكبدي الكلوي القصور في االنطراح وبطء للتراكم المورفين يميل

 . ساعات t 3: ½=  البيولوجي عمره نصف

 : التأثير مدة

 التأثير مدة فإن الفم طريق عن ملغ 60 جرعة إعطاء عند.  ملغ 10 بمقدار الجلد وتحت العضل في حقنه حال في وذلك ساعات 4-5

 . ساعات 7-4 حتى تمتد

  المشيمي والحاجز B.B.B عبور المورفين يستطيع : العبور

 االقتران عبر يستقلب أن ويمكن نورمورفين مستقلب إلى ليتحول الميتيل جذر بإزالة الكبد في المورفين استقالب يتم:  االستقالب

 . الغلوكورونيك بحمض

 اللبنية الغدد طريق وعن والعرق واللعاب الصفراء مع فينطرح %10 الباقي أما الكلية عبر الدوائية الجرعة من %90 : االنطراح

 . للمرضع إعطائه عدم ينبغي لذلك

 : للمورفين الكيميائي بالبناء وعالقته التأثير آلية  
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 الفحوم من بعدد متصلة الحلقة هذه. الفينانترين نواة تمثل فينوليةعطرية حلقة على الكيميائي بنائه في المورفين يحتوي

 البيبريدين حلقة باسم تعرف مثيل بجذر متصل نتروجين بعنصر وتنتهي الزورق أو القارب شكل تأخذ التي الهيدروجينية

Piperidine حلقة إليها ويضاف األلم تسكين إحداث عن المسؤولتان هما البيبريدين وحلقة الفينول حلقة أن الدراسات وتبين 

 . هيدروكسيل وجذرا خماسية

 مع تفاعله طريق عن لأللم المسكن بتأثيره يقوم المورفين أن 1965 عام وكيسي بيكت الباحثان أجراها التي الدراسات تبين

 ومنطقة البصري السرير في وخاصة C.N.S أجزاء مختلف في موجودة وهي المورفينية بالمستقبالت تدعى خاصة مستقبالت

 . العصبية الجملة في لأللم المسكن النازل الجذر نواة وفي(  الحافي)  اللمبي والجهاز اللوزية النواة – روالندو

 : المجاور بالشكل الباحثان اقترحها التي اآللية وتوضح

)  فاندرفالس بروابط وترتبط العطرية الفينولية الحلقة فيه تتوضع Flat Surface مستوي سطح المورفيني المستقبل على يوجد

 ( . نقاط بثالث المستقبل مع الدواء يرتبط عندما تتواجد ضعيفة روابط

 . المورفيني المستقبل على Cavity تجويف داخل مكان في الزورق شكل تأخذ التي البيبريدين حلقة ترتبط -1

 . شاردية بقوى المستقبل من Anionic Site السلبي القطب مع دائما   الموجب النتروجين عنصر يرتبط -2

 مشابه بشكل األلم تسكين في وظيفي بدور تقوم الببتيد عديدة مركبات وجود الفيزيولوجية الناحية من الحديثة الدراسات تبين

 وعدم توازن حالة في اإلنسان تجعل التي وهي Endomorphines الداخلية المورفينات باسم المركبات هذه ودعيت للمورفين

 . باأللم شعور

 :الداخلية المورفين مماثالت

 : وهي(  الداخلية المورفين نظائر)  الداخلية المورفينات من مجموعات 3 تمييز من الباحثون تمكن

 . Enkephalines اإلنكفالين مجموعة

 

 . Endorphines اإلندورفين مجموعة

 

 . Dynorphines نورفين داي مجموعة

 

 : منها كل خصائص على التعرف من الباحثون تمكن وقد

 : Enkephalines اإلنكفالين مجموعة -1

 األمينية الحموض من قصيرة سلسلة عن عبارة الكيميائي وبناؤها المجموعة، هذه على التعرف من 1977 عام هيوز الباحث تمكن

 . لأللم مسكنة فعالية وتبدي(  بنتاببتيد – أمينية حموض 5) 

 نالورفين مثل للمورفين المضادة للمركبات ويمكن d دلتا مستقبالت باسم تعرف بها خاصة مستقبالت مع اإلنكفالين مركبات تتفاعل

 . المركبات هذه تعاكس أن نالوكسون –

 : Endorphines اإلندورفين مجموعة -2

 أندورفين b هي أقواها ،a-b-g أنواع ثالثة تمييز أمكن وقد 1976 عام غوليمان الباحث اكتشفها طويلة سلسلة ذات ببتيدات وهي

 . الدماغية البطينات داخل حقنها عند اإلنكفالين من أكثر مسكنة تأثيرات وتبدي أمينيا   حمضا   30 من ويتألف

 .eأبسيلون مستقبالت مع تتفاعل وهي المورفين بمضادات معاكستها يمكن

 : نورفين داي مجموعة -3

 : نوعين تمييز أمكن المركبات هذه على التعرف من 1981 عام  Holtهولت الباحث تمكن
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A : مستقبالت مع يتفاعلm  (ميو . ) 

 (. سيغما) s ، ( كابا) k : المورفين مستقبالت من أخرى أنواع على التعرف من الباحثون تمكن ثم

 :m مستقبالت

 التنفسي والتثبيط الشوكي النخاع فوق األلم تسكين عن ومسؤولة Brain Stem الدماغي والجذع الشوكي النخاع في تتواجد

 . بالمورفين الجسدي والتعلق

 ( . الواعي التخدير في يستخدم المورفين من أقوى صنعي مورفيني مركب)  الفنتانيل – المورفين : ينشطها

 . النالوكسون – النالورفين : يعاكسها

 :k مستقبالت

 . المركن والتأثير الشديد الحدقة تقبض – الشوكي األلم تسكين عن مسؤولة

 . مورفان داي بنزومورفان – المورفين : ينشطها

 . النالورفين جزئي وبشكل النالوكسون : يعاكسها

 :s مستقبالت

 . المركزي الوعائي والتثبيط التنفسي والتثبيط والهلس المزاج اضطراب عن مسؤولة

 . بنزومورفان – نالورفين – بنتازوسين – المورفين : ينشطها

 . النالوكسون : يعاكسها

 : للمورفين الدوائية التأثيرات

 : المركزية العصبية الجملة على -1

 مع ذلك ويترافق بالنشوة وشعور مركن تأثير يليه منبها   تأثيرا   قصيرة ولفترة البدء في المورفين يحدث : الفعالة العالجية بالجرعات

 ويسبب ، حوله يدور بما االكتراث وعدم الالمباالة عالمات إبداء مع الذاتي االنطواء يليه واالنتباه الذاكرة واضطراب التفكير تشوش

 . األطراف في ارتعاشية اختالجات إلى إضافة والهلس الهذيان

 . تترازول بنتلين – البيكروتوكسين مثل السيسائية البصلة منبهات يدعم

 . الستريكنين مثل الشوكي النخاع منبهات يدعم

 . وشوكي قشري مصدر ذات وتكون المورفينية العضلية االختالجات ويسبب الكهربائية الصدمة فعل يدعم

 الدماغ تخطيط في بطيئة كهربائية موجات بظهور المورفيني النوم ويتصف.  المنوم التأثير المورفين يحدث : العالية بالجرعات

 عتبة من ويرفع(  المحيطي – المركزي – الحشوي)  أشكاله بكل لأللم قويا   مسكنا   تأثيرا   العالجية بالجرعات يحدث كما الكهربائي

 . بالنشوة البدء في يترافق والذي لأللم المرافق القلق ويزيل باأللم الشعور

 : لأللم المسكن التأثير آلية

 5 رقم الباحة في الموجودة الخاليا فعالية يثبط وهو المستويات جميع في لأللم المثيرة العصبية السيالة نقل المورفين يثبط

 والتي المحيط من الواردة األلم وشحنات رسائل التقاط عن مسؤولة أنها ووظيفتها . الشوكي للنخاع الخلفية القرون في والمتواجدة

 . العليا العصبية المراكز إلى وإرسالها ببثها الخاليا هذه تقوم ثم األلم شيفرات باسم تعرف
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 تأثيرا   للمورفين أن كما الشوكي الشبكي الجهاز في النازلة الشوكية الحزم وهي لأللم الناهية أو الالجمة الطرق نشاط المورفين يدعم

 . األلم لحس الجما  

 : التنفس مركز على -2

 . الرئوية القصبية واالنسدادات الحاد بالربو اإلصابة أو بالمورفين التسمم حاالت في وذلك التنفس مركز المورفين يثبط

 تنفس نمط ظهور وبالتالي( PCO2)أي CO2ل الجزئي الضغط نحو المركز هذه حساسية ينقص وهو التنفس لمركز مثبط المورفين

 العالية وبالجرعات القصبية المفرزات في ونقصانا   واألكسجة التهوية في ونقصا   التنفس في تباطؤا   يسبب كما.  ستوكس – شاين

 . التنفس بعملية القيام المريض فينسى المركزية المراقبة المورفين يثبط

 : للسعال المضاد التأثير -3

 وفي عليه االعتياد سرعة بسبب المورفين استخدام يفضل وال الجاف السعال حاالت في خاص وبشكل السعال مركز المورفين يثبط

 هي أخرى ببدائل عنه يستعاض لذلك.  القصبية للمفرزات والمنقص للقصبات المضيق تأثيره بسبب وكذلك اإلدمان الحقة مرحلة

 . فولكودئين – بنزوناتات – ديكستروميثورفان مثل صنعية مركبات وهناك النارسئين – النوسكابين – الكودئين مركبات

 : القياء مركز على التأثير -4

 إثارة والنتيجة D2 مستقبالت تنبيه كما C.T.Z الزناد منطقة في الكيميائية المستقبالت تنبيه طريق عن القياء مركز المورفين ينبه

 . القياء فعل

 هيدروكلوريد مورفين هو بناؤه لذلك HCl الماء كلور حمض مع المورفين تفاعل من أبومورفين المورفيني المشتق على نحصل

 داء عالج في يستخدم لذلك D2 مستقبالت ينبه أنه كما القياء إحداث في ويستخدم. نوعي بشكل المقيء للمركز منبها   يعتبر وهو

 . باركنسون

 : العين على -5

 Pin Point) الدبوس رأس مثل تكون الحدقة أن هي المورفين مدمني عند هامة عالمة وتظهر نقطية ويجعلها بشدة الحدقة يضيق

Pupil ( P.P.P إلى الثالث العصب عبر التنبيه ينتقل(  وستفال أدنغر نواة ) الثالث العصب لنواة مركزي تنبيه بحدوث ذلك ويعلل 

 تضيق وبالتالي بشدة تقلصها إلى يؤدي مما الدائرية العضلة إلى ثم(  ودي نظير)  العقدة بعد ما عصب إلى ومنها الهدبية العقدة

 . الحدقة

 للعين األمامي البيت داخل الضغط من ينقص كما. المطابقة منعكس شدة من وينقص ويقلصها الهدبية العضلة المورفين ينبه

 بسبب للعين األمامي البيت داخل للضغط ارتفاع إلى المورفين يؤدي التسمم حاالت وفي الكبيرة بالجرعات ؛أما العالجية بالجرعات

 . العين مستوى في الدموية األوعية توسع

 : الوعائي القلبي الجهاز على -6

 . القلب تباطؤ إلى يؤدي مما األذينية الجيبية العقدة ينبه أنه كما. المبهم تنبيه بسبب ذلك ويعلل القلب بطء إلى المورفين يؤدي

 ناجم بأنه ذلك ويعلل القلب عضلة لنشاط تثبيطا   يسبب العالية بالجرعات ولكنه التقلص وقوة االنقباض حجم يزداد الحاالت بعض في

 . O2 نقص عن

 لهبوط األشخاص هؤالء ويتعرض الوريدي العود ينقص أنه كما ، واالنبساطي االنقباضي الضغط قيم ينقص وريديا   المورفين حقن

 -D:  وهي ثالثة الهيستامين تحرر التي المركبات)  الهيستامين يحرر بأنه ذلك ويعلل المسنين عند خاصة انتصابي ضغط

 وله ، مركزية بآلية النورأدرينالين تحرر بتثبيط الودي العصبي الجهاز يثبط أنه إلى إضافة(  أتروبين – مورفين– تيوبوكورارين

 الدماغي السائل في التوتر فيزداد التنفس مركز تثبيط نتيجة PCO2 زيادة بسبب ذلك ويعلل الدماغ أوعية يوسع كما للعقد شال تأثير

 . الشوكي

 : الهضمي الجهاز على -7
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 الدائرية العضلية األلياف تقلص يسبب وبالعكس الطوالنية العضلية األلياف في الحوية الحركة نشاط من وينقص المورفين يقلل

 الدقاق الوصل ومعصرة أودي ومعصرة الشرج ومعصرة البواب مصرة مثل والمصرات المعصرات تشنج إلى يؤدي وبالتالي

 . األعوري

 بسبب المحدثة غير أي النوعية غير لإلسهاالت مضادا   تأثيرا  (  غوريك الباري خالصة مثل)  األفيونية والمركبات للمورفين أن كما

 . راشحة حمات – جراثيم – طفيليات

 الباريوم كبريتات تحتبس حيث للمعدة الشعاعي الفحص إجراء في منه يستفاد لذلك البواب معصرة تقلص يسبب المورفين أن وبما

 . المعدة في

 تسبب المسكنات معظم أن القول ويمكن(  المفرزات وجميع بنكرياسية – صفراوية – معوية – معدية)  الهضمية اإلفرازات ينقص

 . اإلمساك وبالتالي األمعاء حركة في وهنا  

 : االمعاء مستوى في المستقبالت من نوعين على أدنبرة جامعة من Guddum الباحث تعرف

 . الطوالنية العضالت إرخاء من بالتالي ويتمكن المورفين ويعاكسها السيروتونين ينبهها:  M مستقبالت

 .a لـ حاصر وهو Dibenamine بينامين دي ويعاكسها السيروتونين ينبهها:  D مستقبالت

 : الرحم عضلة -8

 . الرحم عنق يوسع أنه رغم المخاض زمن إطالة إلى يؤدي وبالتالي وتواترا   شدة الرحم عضلة تقلص من المورفين ينقص

 : الهرمونية التأثيرات -9

 . المنطرح البول حجم ينقص وبالتالي A.D.H تحرر ينشط

 . ACTH – LH – FSH – TSH تحرر ينقص

 . الكظر قشر هرمونات مستقلبات وهي كورتيكوستيرون هيدروكسي كيتو 17 انطراح ينقص

 . الدرق هرمونات تحرر ينقص

 . الطمث انقطاع يسبب

 . الحليب إدرار نقص يسبب

 . ليديغ خاليا نضج وتثبيط التستوسترون إفراز نقص يسبب

 . الكظر لب من أمين الكاتيكول تحرر زيادة يسبب

 . الحرارة درجة ونقص الدم سكر زيادة يسبب

 ...(وذمات – شروية حطاطات)  التحسس حدوث وبالتالي الهيستامين تحرر األخرى التأثيرات ومن

 :  Srtrubستروب حادثة

 : ونالحظ(  ميكروغرامات بضعة)  الجرذان في صغيرة بجرعات المورفين حقن عند تظهر تجريبية حادثة

 أو مورفينية المجهولة المادة كانت إذا فيما للكشف طريقة وهي S حرف شكل الذيل فيأخذ(  الذنب عجز)  العصعص عضالت تقلص

 . ال

 : بالمورفين الحاد التسمم
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 : بحدوث يتصف

 تثبيط - الحدقة تضيق -( للنوم الميل)  بالنعاس تتظاهر التثبيط مرحلة يليه قلق – القلب تسرع – الفم جفاف – قياء – غثيان

 . سبات وأخيرا   – زرقة – ستوكس شاين تنفس نمط وظهور واضطرابه التنفس

 وعندها بالوفاة ينتهي شديد وعائي وهط إلى يؤدي مما الوعائي المحرك والمركز التنفس مركز تثبيط يحدث الالحقة المراحل في

 . الحدقة تتوسع

 : المعالجة

 . المسبب الدواء إيقاف

 : المورفين مضادات إعطاء ثم

 Naloxone نالوكسون

 

 ال أن على مرات عدة تكرارها يمكن ملغ 1.2 – 0.4 أولية بجرعة الوريدي بالتسريب يعطى ، المورفينية التأثيرات كل يعاكس 

 التسمم عالمات وزوال التنفسي النظم وعودة المريض حالة تحسن يتم حتى أيام عدة المعالجة وتستمر ملغ 4 الجرعة تتجاوز

 . المورفيني

 : فينرنالو

 40 القصوى الجرعة ، التنفس وعودة الوعي عودة حتى دقيقة 15-10 بعد تكراره يمكن عضليا   أو وريديا   ملغ 10-5 بجرعة يعطى 

 .ملغ

 ( :  Morphinism )Morphine Intoxicationالمورفيني االنسمام

 المستمرة المعالجة من أسبوعين خالل ذلك ويتم اإلدمان ث م ومن لالعتياد المحدثة المركبات من بأنها ومشتقاته المورفين يتميز

 . بالمورفين

 : التالية االضطرابات بظهور المورفيني اإلدمان عالمات تتظاهر

 . برودة – جفاف – شحوب : جلدية اضطرابات

 . شرياني ضغط هبوط : وعائية قلبية اضطرابات

 . دم فقر : دموية اضطرابات

 . نقطية الحدقة وتصبح شديد حدقة تضيق : عينية اضطرابات

 . واإلرادة الذاكرة ضعف : ذهانية نفسية اضطرابات

 . الوزن ونقص الشهية فقدان : تغذوية اضطرابات
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 المورفينـي الفطام أو المورفينـي الحرمان متالزمة

 ساعة 12 بعد العالمات وتظهر المورفيني الفطام أو المورفيني الحرمان متالزمة تحدث المورفين تناول عن المدمن توقف حال في

 . تناولها تم جرعة آخر من

 : حدوث يليها التثاؤب هي تظهر عالمة وأول

 . حدقة توسع – عرق إفراز فرط – دماع – أنفي إفراز فرط – قلق

 واآلالم والتنفس القلب تسرع إلى إضافة العضلية واآلالم واألرق والهياج العصبي التوتر فرط عالمات تظهر ساعة 24 مضي وبعد

  الدم سكر ونقص واإلسهال والقياء القولنجية البطنية

 ..المورفين على اإلدمان تشخيص في وكذلك المورفيني الحرمان متالزمة تشخيص في النالوكسون من يستفاد

 : المعالجة

 المورفينية المركبات من وهو ميثادون مركب مثل المورفين بدائل وإعطاء المورفين إيقاف على وتعتمد مختصة مراكز في تتم

 . الصنعية

 : للمورفين السريرية االستعماالت

 : التالية الحاالت في يستخدم

(  نوبات بشكل ويأتي الملساء العضالت في شديد تشنج والقولنج)  القولنجية األلم ونوبات الحادة الحشوية األلم تناذرات معالجة

 والحذر الحيطة أخذ وينبغي.  اآلالم هذه لسبب الدقيق التشخيص وضع شريطة وذلك  المرارية أو الكلوية أو القولونية أو المعوية

 . مطلق استطباب مضاد وهو الحادة الجراحية البطن حاالت في المورفين إعطاء من الشديد

 : الجرعة

 . المورفين جرعة من األقصى الحد وهو ملغ 120 تتطلب حاالت وهناك ملغ 50 حتى ساعات عدة كل تكرارها يمكن ملغ 10

 ملغ 10 مورفين تحوي حبابات شكل على وهو Spaspmalgin مثل للتشنج مضادة أخرى مركبات مع المورفين يوصف كما

 . ملغ 1 أتروبين و ملغ 20( تشنج مضاد) وبابافرين

 . الواحد اليوم في حبابات 4-3 منها يعطى : الجرعة

 . والمزمنة الحادة السرطانية اآلالم معالجة

 : الجرعة

 للمورفين البيولوجي العمر نصف ألن األمر لزم إذا ساعات 4-3 كل وتعاد ملغ 20-10 بمعدل بالعضل أو الجلد تحت حقنا   إما يعطى

 هو عنه والبديل. الحاالت هذه مثل في(  مفضل)  مستطب والمورفين يوم/ملغ 120 القصوى والجرعة ساعات t 3-4½=  هو

 باسم تعرف تحاميل أو فتائل بشكل ويحضر بالسرطان اإلصابة حال في أخرى ألم مسكنات مع المورفين مركبات إعطاء

Supposedole مورفين على وتحتوي Morphine وبابافرين Papaverine وسكوبوالمين Scopolamine وبروكائين 

Procaine ساعات 6-4 كل تكرر األمر لزم وإذا يوميا   مرتين أو مرة واحدة تحميلة منه يعطى . 

 . يوميا   ملغ 15 األطفال عند القصوى والجرعة الوزن من كغ/ملغ 0.2-0.1 بمعدل يوصف ( : شهر 30 فوق)  األطفال جرعة أما

 يعالج وال.  دموية بجلطة اإلكليلية الشرايين أحد انسداد وهو القلبية العضلة احتشاء ألم معالجة في خاصة أهمية المورفين يحتل

 هو يفعل ما وأول.  Intensive Care Unit ( I.C.U) المشددة العناية غرفة إلى مباشرة المريض نقل يجب بل العيادة في االحتشاء

 . المورفين وهو قوي ألم مسكن بإعطاء وذلك األلم إزالة
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 قد الذي التنفسي التثبيط إلى االنتباه مع ملغ 50 إلى نصل حتى دقيقة 15-10 كل وتكرر ملغ 10 أولية بجرعة وريديا   يعطى حيث

 . للمريض يحدث

 . الشرياني الضغط بهبوط ذلك ويترافق حالة أي في ملغ 120 عن اليومية الجرعة تزيد ال أن وينبغي

 بالحقن ملغ 12 الجرعة)  الشديد الصدرية الذبحة ألم تخفيف في يستخدم لذلك bلـ الحاصرة األدوية فعل يدعم المورفين أن تبين وقد

)  bحاصرات أو نترات داي اإليزوسوربيد أو النتروغليسيرين مع الوريدي التسريب طريق عن يعطى لذلك ،(  الجلد تحت أو العضلي

 . وغيرها األملوديبين أو النيفيديبين:  مثل الكالسيوم قنوات حاصرات أو(  بروبرانولول

 تثبيط حدوث احتمال مع تنفسية زلة ترافقها والتي الحادة الرئة ووذمة(  األيسر البطين ضخامة)  األيسر البطين قصور حاالت في

 بنزف مترافقة الرئوية الوذمة تكون ال أن شريطة دقيقة 15-10 بعد يكرر بالوريد حقنا   ملغ 10-5 بمعدل ،ويعطى التنفسي للمركز

 . حادة ربو هجمة أو صرعية حالة أو القحف داخل

 . الحالة هذه في الكودئين عليه ويفضل مركزية بآلية السعال تسكين في أيضا   المورفين من يستفاد

 . Sickle Cell Anemia المنجلي الدم فقر ألم نوبة عالج في

 ؛ األتروبين من بدال   السكوبوالمين مع مشاركته ويفضل األلم تسكين بهدف والتخدير الجراحي للعمل التحضير في المورفين يوصف

 ( . الرئة انكماش)  الرئة انخماص وأهمها االستطباب مضادات أحد وجود عدم إلى االنتباه شريطة

 . المورفين عن كبدائل الصنعية أو الصنعية نصف المورفين مركبات استخدام أيضا   ويمكن

 :بالمورفين االستطباب مضادات

 : وتشمل:  الحادة الجراحية البطن حاالت

 والثلث المتوسط الثلث بين الواصلة النقطة في تقع التي بورني ماك نقطة على بالضغط وتشخص:  الحاد الدودية الزائدة التهاب

 مع مستقيم بشكل الساق رفع وتتضمن الزك عالمة إلى إضافة العلوي األمامي الحرقفي والشوك السرة بين الواصل للخط الوحشي

 في وحرقة واإلسهال والقياء الحرارة من شيء مع السرة حول رجيع ألم إلى إضافة شديد ألم فيالحظ البطن عضالت على الضغط

 هذه في المسكنات إعطاء ألن آخر ألم مسكن أي أو المورفين إعطاء يجوز ال وعندها الدودية الزائدة في التهاب تؤكد كلها البول

 الجراح منها يستاء الحالة وهذه ، البطن جدار عضالت تقفع ويزوال األلم زوال بسبب لاللتهاب الدقيق التشخيص ويعتم يغطي الحالة

 أي في الزائدة تنفجر أن ويمكن ومشتعلة موجودة ولكنها مرئية غير تصبح فالجمرة بالرماد وغطيناها نار بجمرة الحالة هذه وتشبه

 استشارة ينبغي لذلك البطن في كبير شق فتح تتطلب خطيرة حالة وهي معمم بريتوان التهاب المريض لدى يصبح وعندها لحظة

 . النزفي الحاد البنكرياس التهاب الحاالت هذه مثل في مختص جراح

 . الحاد البريتوان التهاب

 ( . الحاد المراري اإلنتان)  الحاد المرارة التهاب

 . والميبيريدين البثيدين مثل عنه بدائل استخدام يمكن المورفين الستعمال استطباب مضاد وجود حال وفي

 وحدوث القلب وتثبيط التنفسي للتثبيط تعرضهم إمكانية بسبب المسنين عند وكذلك ( والنصف السنتين تحت)  شهر 30 تحت األطفال

 . القياءات

 الحاد التنفس قصور – الرئة انخماص –Emphysema الرئة انتفاخ مثل الرئوية باألمراض اإلصابة حالة في استخدامه يجوز ال

 الحالة عن الرئوية الحجوم نقص وحاالت القصبات سرطان مثل ومزمنة حادة قصبية إصابات – الحادة الربو هجمة – والمزمن

 . للتنفس مثبط تأثير وللمورفين الطبيعية غير التنفسية الوظيفة ألن ،وذلك السوية

 .القحف داخل الضغط وارتفاع الدرقية نشاط ونقص البروستات ضخامة حالة في استخدامه يجوز ال

 لدخول إمكانية هناك ويكون تأثيراته وتزداد المورفين استقالب معدل يتناقص حيث الكبدي بالقصور اإلصابة حال في إعطاؤه يجوز ال

 . دماغي كبدي اعتالل عام بشكل الحالة هذه وتدعى. السبات في المريض
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 . البورفيرية األصبغة في ارتفاعا   يسبب حيث البورفيريا حالة

 : مع المورفين مشاركة من الحذر يجب:  الدوائية التداخالت

 ( . فينلزين – نياالميد مثل االكتئاب مضادات)  M.A.O مثبطات

 . الباربيتورات

 الكحول

 . تربتيلين أمي– إيميبرامين – نورتريبتلين مثل الحلقات ثالثية االكتئاب مضادات

 . ذهان مضاد وهو كلوربرومازين مثل فينوثيازين مشتقات

 . القلب وتثبيط التنفسي المركز تثبيط من تزيد وبالتالي المورفين فعل تدعم األدوية فهذه

 

 :Codeine الكودئين -2

 

 . الفينانترين مشتقات من وهو األفيون عصارة من يستخرج طبيعي قلويد

 : الدوائية التأثيرات

 وبالتالي مورفين ملغ 5 بتأثيرها تعادل كودئين ملغ 60 كل آخر بمعنى أي مرة 12 بحوالي المورفين من أقل لأللم مسكن بتأثير يتميز

 (.1/1 النسبة أي)  مورفين ملغ 10 تعادل كودئين ملغ 120

 المترافق)  المنتج بالسعال اإلصابة حالة في وصفه عدم وينبغي ، رئيسي استخدام وهو للسعال مركزي مثبط بأنه الكودئين يتميز

 والرئتين الرئوية األسناخ داخل والبلغم القشع يحبس المنتج السعال حال في إعطاؤه ألن الجاف السعال حالة في فقط بل(  بالقشع

 . المركزية السعال مثبطات كافة على ذلك تعميم ويمكن.  سوءا   المريض حالة وزيادة الجراثيم لنمو يؤهب مما

 . والنصف السنتين دون األطفال عند إعطاؤه يجوز ال:  االستطباب مضادات

 : الدوائية الحرائك

 النالوكسون بمركب الكودئين تأثيرات معاكسة يمكن

 . مورفين إلى الكبد في الكودئين يستقلب

 . الكودئين سلفات أو الكودئين فوسفات ملح بشكل الكودئين يحضر : الصيدالنية األشكال

 .مغلم 20,مغلم 10: مسحوق.  مغلم 60, مغلم 30, مغلم 15: اقراص

 Paracode باراكود باسم ويعرف ملغ 500 وباراسيتامول كودئين ملغ 10 بمعدل لأللم كمسكن الباراسيتامول مع ودئينكال يشارك 

 . Cetacodeine أو Revacode أو

 :Pholcodine الفولكودئين -3
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 لالختالج مضاد تأثير وله.  لأللم مسكن تأثير له وليس الكودئين من أقوى للسعال مثبط تأثير وله الكودئين من أطول تأثير مدة له

 . الحيوان عند تجريبيا   المحدث العضلي

 كابين النوس أو Narcotin الناركوتين مركب ايزوكوينولين بنزيل مشتقات السعال لمركز المثبطة الطبيعية المركبات من وهو

Noscapine . 

 : Semi Synthetics Opoid Drugsالصنعية نصف المورفينية المركبات

 : يمثلها

 : Heroin الهيروئين -1

 األلم تسكين في المورفين من فعالية أقوى وهو Diacetylmorphine مورفين أستيل داي عن عبارة وهو األحمر السم باسم يعرف

 . استخدامه يحظر لذلك أيام عدة خالل يتم والذي لإلدمان المحدثة المورفينية المركبات أخطر من وهو أمثال 8-4 بـ

 : الدوائية الحرائك

 . مورفين إلى الكبد في يستقلب

 .المورفين من أكثر الدسم في بانحالله ويتميز

 : Pentazocine بنتازوسين -2

  

  Fortral وباسم  Sosegon باسم يعرف : التجاري االسم ®

 : تأثيراته

 . مرات 4 بـ المورفين من أقل لأللم مسكن تأثير له

 . لإلدمان إحداثا   أقل وهو

 . المورفيني الحرمان متالزمة لعالج المورفين من بدال   يستخدم ، للمورفين مضادة جزئية بقدرة يتميز

 أو الرئوية الوذمات حاالت في بحذر استخدامه يجب السبب ،ولهذا القلب ويسرع الشرياني الضغط يرفع بأنه المورفين عن يختلف

 . القلبية االحتشاءات

 . بالنالوكسون األخير التأثير ويعاكس التنفس تثبيط – دوار – قياء – غثيان : الجانبية التأثيرات
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 . الفم طريق عن يوميا   مرات 3 ملغ 50 ، بالعضل حقنا   يوميا   مرات 4-3 ملغ 30 : الجرعة

 

 : Buprenorphine نورفين بوبري -3

 

 6 حوالي أي ساعات 3 بـ المورفين من أطول تأثيره ومدة األلم تسكين في مرة 50 بـ المورفين من أقوى التيبائين مشتقات من

 . ساعات

 . Temgesic باسم تجاريا   يعرف : التجاري االسم ®  

 : الدوائية الحرائك

 الغلوكورونيك بحمض االرتباط أو األلكيل جذر بإزالة الكبد في يستقلب

 . الكبدي المعوي الدوران ويدخل الصفراء طريق عن ينطرح

 . للمورفين المضادة خواصه بسبب ذلك ويعلل التعلق أو اإلدمان يحدث ال بأنه يتميز

 . تعرق – دوار – قياء – غثيان – للنوم ميل : الجانبية التأثيرات

 . الجراحي العمل وبعد قبل اآلالم ومعالجة القلبية العضلة احتشاء ألم إزالة في المورفين عن بديال   يستعمل : السريرية االستعماالت

 : الصيدالنية األشكال

 . مل 2 الحبابة سعة مل/ملغ 0.2 حبابات

 . ساعات 8-6 كل قرصان يوضع ملغ 0.2 اللسان تحت أقراص

 : االستطباب مضادات

 . والمخاض والحمل التنفسي والقصور الكبدي القصور حاالت وفي لألطفال يعطى ال

 : التداخالت

 . األخرى C.N.S مثبطات أو M.A.O مثبطات مع للمريض إعطاؤه يجوز ال

 :Butorphanol بوتورفانول -4

 

 . Stadol باسم تجاريا   يعرف : التجاري االسم ®

 : خواصه
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 . المورفين أضعاف 5 لأللم تسكينه قوة في يعادل الفينانترين مشتقات من

 . ضعفا   20 بـ البنتازوسين ويفوق

 . للتنفس المثبط التأثير يثبط حيث للمورفين مضاد تأثير وله

 . للبنتازوسين مشابهة تأثيرات وله

 

 : Synthetic Opoid Drugsالصنعية المورفينية المسكنات

 . Pethidine بيثيدين باسم تجاريا   يعرف :Meperidine ميبيريدين

 

 . Dolophine دولوفن: Methadone ميثادون

 

 .Durogesic تجاريا  :  Fentanyl فينتانيل

 

 .Doloxene دولوكسين تجاريا  :  Dextroproxyphen ديكستروبروكسيفين

 

 .Tramadol ترامادول

 

 .Acupan تجاريا  :  Nefopam نيفوبام

 

 

 : Meperidine ميبيريدين -1

 

 . Dolaran أو Dolosal أو Pethidine باسم تجاريا   يعرف : التجاري االسم ®

 : يلي بما يتميز:  خواصه

 . مرات 10 بـ المورفين من أقل لأللم مسكنا   تأثيرا   يبدي

 . المورفين من أبطأ تأثيره بداية

 . مرات 3 بـ المورفين من سمية أقل

 . الرحم عضلة تقلص قوة في ويزيد التنفسية والطرق الهضمي األنبوب في للتشنج محدثة تأثيرات يبدي

 . للسعال مضادة تأثيرات أي يبدي ال

 . النالوكسون أو فينربالنالو يعاكس للتنفس مثبطا   تأثيرا   أقل لدرجة يحدث

 . والتخدير الجراحي للعمل التحضير وفي الجراحي للعمل التالية واآلالم السرطان آالم معالجة في يستخدم موضعي مخدر تأثير له
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 : Methadone ميثادون -2

 

 .Dolophine باسم تجاريا   يعرف : التجاري االسم ®

 : يلي بما يتميز : خواصه

 . الفم طريق عن إعطائه عند التأثير ومديد فعاال   يكون بأنه ويتميز للمورفين مشابهة تأثيرات له

 . ساعات 6 التأثير ومدة ساعة 2 بـ له t½ يقدر

 . المورفيني اإلدمان معالجة عند للمورفين كبديل ويستخدم لإلدمان إحداثا   أقل

 : الدوائية الجرعة

 . ساعات 4 كل تكرر بالعضل حقنا   ملغ 5-10

 . يوميا   ملغ 100 – ملغ 20 الفم طريق عن أو

 . ملغ 10 أقراص : الصيدالنية األشكال

 . مل/ملغ 10 حبابات

 : Fentanyl فنتانيل  -3

 

 . الواعي التخدير مزيج تركيب في ويدخل الميبريدين مشتقات من وهو

 . Durogesic باسم تجاريا   يعرف : التجاري االسم ®

 : يلي بما ويتميز : خواصه

 يسبب قد. المركزي العصبي الجهاز في األلم ستقبالت تثبيط على يعمل حيث الشديدة، إلى المتوسطة األلم أنواع عالج في يستخدم

 أو مقدار في مضطردا   ازديادا   المريض يالحظ قد و طويلة، لفترات أو/و كبيرة بجرعات استخدامه حال في اإلدمان من نوعا   العالج
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 تناول كيفية و جرعة بخصوص الطبيب بتعليمات التقيد يجب العالج؛ على الجسم اعتياد بسبب األلم لتخفيف الكافية الجرعة تكرار

 .العالج

 مغلم 10, مغلم7.5,مغلم5, مغلم2.5:لصقات : الصيدالنية األشكال

 :Dextropropoxyphene فين ديكستروبروبوكسي -4

 

 .Doloxene باسم تجاريا   يعرف : التجاري االسم ®

 : يلي بما يتميز:  خواصه

 . مرات 10 بـ المورفين من أقل لأللم مسكن تأثير له

 . اإلدمان يسبب فقد العالية بالجرعات أما العادية بالجرعات إدمانا   أو تنفسيا   تثبيطا   يسبب ال

 ( . تحاميل)  والمستقيم الفم طريق عن المعتدلة المزمنة اآلالم معالجة في يستخدم

 . ساعة t 12½=  له البيولوجي العمر نصف

 . للحرارة والخافض المسكن التأثير هنا ويزداد الساليسيالت مع يشارك

 : الدوائية الجرعة

 . يوميا   مرات 3-2 ملغ 65 مشاركة دون لوحده

 : يلي كما الساليسيالت مع يشارك

 . Doloxene Compound كومباوند دولوكسين باسم ويعرف ASA ملغ 375+  فين ديكستروبروبوكسي ملغ 65

 : يلي كما الباراسيتامول مع يشارك أو

 . بروكسيمول أو أنتالجيك دي ووطنيا   أنتالفيك دي=  ملغ 400 باراسيتامول+  ملغ 30 فين ديكستروبروبوكسي

 . أقصى كحد يوميا   محافظ 6-4 منه يعطى حيث كبسوالت بشكل يحضر

 . يوميا   تحميلة 2-1 منها يعطى ، باراسيتامول ملغ 450+  فين ديكستروبروبوكسي ملغ 150 مستقيمية تحاميل بشكل يحضر كما

 : Tramadol ترامادول -5
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 . الصنعية األفيونات لفئة ينتمي

 : يلي بما ويتميز:  خواصه

 . المورفين قوة 3/1 تساوي لأللم مسكنة عالية قدرة

 ( . ونالوكسون نالورفين)  المورفين بمضادات معاكسته يمكن

 . المورفين من أقل بدرجة التنفسي المركز يثبط

 . اإلدمان أو لالعتياد للتأهب ضعيفة قدرة يمتلك

 . العضلي بالحقن إعطائه وعند األمعاء طريق عن جيد بشكل يمتص

 . ساعات 4-3 : التأثير مدة

 . عنه التوقف عند االنسحاب عالمات ويسبب التنفس مركز تثبيط – تعرق – قياء – غثيان – فم جفاف:  الجانبية التأثيرات

 : االستطباب مضادات

 . العضلي واالختالج الصرع – القحف داخل الضغط ارتفاع – كلوي أو كبدي قصور – إرضاع – حمل

 الكحول أو الديازيبام أو الباربيتورات مثل أخرى مركزية مثبطات مع مشاركته تجوز ال : الدوائية التداخالت

 ( . صرع مضاد)  كاربامازيبين– إيبرونيازيد – فينلزين مثل أوكسيداز أمينو مونو مثبطات مع وكذلك

 : السريرية االستعماالت

 . السرطان وآالم الجراحية العمليات بعد واآلالم والمزمنة الحادة اآلالم تسكين

 : الصيدالنية األشكال

 . ملغ 100 – 50 محافظ

 . ملغ 100 تحاميل

 . مل/ملغ 50 أي مل 2/ملغ 100 العضلي للحقن حبابات

 : الجرعة

 ملغ 600 أو الفم طريق عن ملغ 400 القصوى الجرعة. ساعات 6-4 كل وتعاد تكرر اللزوم وعند.  يوميا   ملغ 100-50 : للبالغين

 . العضلي بالحقن

 . الطفل وزن من كغ/ملغ 2-1 السرطانية اآلالم حال في العمر من السنتين فوق : لألطفال

 

 : Nefopam نيفوبام -6
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 Acupan بـ تجاريا   يعرف : التجاري االسم ®

 : يلي بما يتميز إنشائي مركب:  خواصه

 . المورفين قوة تعادل لأللم مسكنة عالية قدرة له

 .المورفين بمضادات المسكنة تأثيراته غزالة أو معاكسته يمكن ال بأنه المورفين عن يتميز

 . استخادمه إساءة حالة في وذلك لإلدمان مؤهبة كامنة خاصة له

 : الجانبية التأثيرات

 . القلب تسرع – شرياني ضغط ارتفاع – دوار – قياء – غثيان – فم جفاف

 : االستطباب مضادات

 . العضلية واالختالجات الصرع حاالت أو الصدرية الذبحة أو القلبية العضلة باحتشاء المصابين المرضى عند استخدامه مكني ال

 . الكبد على سامة تأثيرات منهما لكل حيث الكبدية السمية زيادة لمنع باراسيتامول مع مشاركته مكني ال كما

 . عالية بجرعات إعطائه عند خاصة الودي لنظير حالة أتروبينية خواصا   يمتلك أنه والسبب البروستات ضخامة أو الزرق مرضى

 . البول احتباس – كلوي أو كبدي قصور – حمل

 . الهيكلية والعضلية السنية واآلالم السرطان وآالم الجراحي العمل بعد والمزمنة الحادة اآلالم تسكين : السريرية االستعماالت

 : الدوائية الحرائك

 . أسرع بشكل العضلي بالحقن يمتص لكن االمعاء طريق عن سريع بشكل نيفوبام يمتص

 . ساعات t 3-6½=  البيولوجي العمر نصف

 . ساعات 4-2 التأثير مدة

 : والجرعة الصيدالنية األشكال

 . يوم/ملغ 270 أقصى وكحد يوميا   مرات 3 تعطى ملغ 30 أقراص بشكل هايدروكلوريد نيفوبام بشكل يحضر

 . ساعات 6 كل ملغ 20 يعطى مل/ملغ 20 العضلي للحقن حبابات بشكل يحضر كما

 المركزية السعال مضادات

 : Natural الطبيعية المورفينية المركبات -1

 Codeine الكودئين

 Pholocodeine فولكودئين

 Noscapine نوسكابين أو Narcotine ناركوتين
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 يمثلها:  الصنعية نصف المورفينية المركبات -2

 : Dextromethorphan ديكستروميثورفان مركب

 

 أو دوارا   يسبب وال لأللم مسكن تأثير له وليس للسعال مركزي مضاد تأثير له.  ليفورفانول من يشتق مورفيني صنعي نصف مركب

 . هضمية اضطرابات

 . KAFOSED باسم تجاريا   يعرف:  التجاري االسم ®

 . مل/ملغ 3 يحتوي شراب : الصيدالنية األشكال

 : ويمثلها:  مورفينية ال صنعية نصف مركبات -3

 :Benzonatate البنزوماتات

 

 تثبيط في الكودئين من فعالية أقل بأنه ويتميز.  التتراكائين وهو الموضعية المخدرات أحد مشتقات من مورفيني غير مركب وهو

 . التنفس مركز

  Tessalon باسم تجاريا   يعرف : التجاري االسم ®

 : التأثير آلية

 : مزدوجة تأثير آلية له

 . السعال مركز بتثبيط مركزية

 .  Mucosal Stretch Receptorsالرئتين مستوى في التمدد مستقبالت فعالية من ينقص بأنه تعلل محيطية

 : الصيدالنية األشكال

 . ملغ 100 كبسوالت

 . ساعات 6-4 كل ملغ 100-50 : الجرعة

 

 النوعية غير اإلسهال مضادات
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 : يمثلها:  الطبيعية المورفينية اإلسهال مضادات – أوال  

Dover's powder 1- مسحوق دوفر  

 

 الذي االنكليزي الطبيب إلى نسبة كذلك وسمي Sydenham Extract سيدنهام خالصة باسم يعرف أكسير شكل على يحضر وهو

 كان حيث Doctor of Opium األفيون بطبيب مشهور وهو عشر التاسع القرن في عاش والذي سيدنهام توماس واسمه اكتشفه

 . جافة خشخاش ثمرة برأسه مغروسا   سيفا   يتقلد وكان باألفيون المرضية الحاالت معظم يعالج

 : مشهور قول وله

 واحدة ساق على يقف الذي كالرجل األفيون يستخدم ال الذي الطبيب

 .Laudanum of Sydenham لسيدنهام المجد يدعى آخر اسم المسحوق ولهذا

 من اسمه استق حيث اإلغريق وعند البديروس أوراق على مكتوبا   وجد ما ذلك على ويدل الفراعنة عند حتى قديما   معروف فاألفيون

 . Morpheus مورفيوس وهو واالحالم النوم إله

 مشاكل فلألفيون األفيون حرب باسم عرفت وقد وإنكلترا الصين بين آخرها كان والغرب الشرق بين شتى حروب وقعت التاريخ وعبر

 . اليوم وحتى العصور أقدم منذ عديدة

 . الجراحية البطن حاالت ماعدا المختلفة واآلالم اإلسهاالت في يفيد : السريرية االستعماالت

 . األفيون عصارة من وتستخلص: Paregoric Extract غوريك الباري خالصة -2

 

 : التحضير

 . مل 5 كل في مورفين ملغ 3-2 على تحتوي يوميا   مرات 3 مل 10-5 منه يعطى محلول بشكل تحضر

 خالصة من ملغ 15 ويحتوي Parepectolate بكتوالت باري هو والمغص لإلسهاالت مضادا   شرابا   حضر األمريكية المعامل أحد

 للماء ماصة غضارية مواد وهي Kaoline والكاؤولين البكتين هما الغضارية المواد من مادتان إليها مضافا   مل 30 في األفيون

 . اإلسهاالت إيقاف في تساهم وبالتالي

 : الجرعة

 الزجاجة رج يجب لذلك ساعات لعدة ترك إذا فيه الفعالة المادة تترسب معلق شراب وهو يوميا   صغيرة مالعق 3 إلى ملعقة من يعطى

 . االستعمال قبل

 . األطفال عند النوعية غير اإلسهاالت معالجة في يستخدم:  االستطبابات
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 : الصنعية نصف المورفينية اإلسهال مضادات - ثانيا  

 : االستعمال قيد مادتان وتتضمن

 :DIPHENOXYLATE ديفينوكسيالت -1

 

 . Lomotil لوموتيل باسم تعرف : التجاري االسم ®

 مركب من

 

DIPHENOXYLATE AND ATROPINE  

 يستخدم لعالج االسهال

 : Loperamide لوبيراميد -2

 

 Idium بـ وطنيا   يعرف Imodium إموديوم : التجاري االسم ®

 .والمزمن الحاد اإلسهال لعالج يستخدم

 : الصيدالني الشكل

 . فقط أقراص ستة العبوة تحوي ملغ 2 منها الواحد يحوي أقراص بشكل يحضر

 . مل 5/ملغ 1 شراب

 . أقصى كحد ملغ 8-4 : الدوائية الجرعة

 شديد إمساك إلى يؤدي إعطائه في االستمرار ألن الدواء يوقف اإلسهال توقف حال وفي ساعات عدة ننتظر ثم واحد قرص نعطي

 . والطوالنية الدائرية األمعاء عضالت حركة في ووهن معوي وشلل

 عند الوفيات بعض حدثت فقد لألطفال المركب هذا إعطاء من الشديد التحذير إلى(  W.H.O)  لمنظمة الحديثة الدراسات وتشير

 . األخرى المركزية والتأثيرات المعوي الشلل بسبب األطفال

 المورفينية المركزية المقيئات

 . Apomorphine األبومورفين مركب ويمثلها
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 : Apomorphine األبومورفين

 

 على نحصل وبالتسخين المركز HCl مع بمفاعلته المورفين من تحضيره هايدروكلوريدويتم مورفين عن عبارة بناؤه:  تحضيره

 . األبومورفين

 : بتأثيرين يتميز : تأثيراته

 . السيسائية البصلة في القياء مركز ينبه األول

 . D2 مستقبالت ينبه:  الثاني

 : السريرية االستعماالت

 الجلد تحت حقنا   ملغ 5 بمعدل يعطى الجرعة.  الدوائية أو الغذائية التسممات حدوث عند القيء إحداث في األبومورفين من يستفاد

 . ساعة½  بعد حقنه يعاد القياء يحدث لم وإذا

 . D2 لـ المنبه تأثيره بسبب وذلك باركنسون داء معالجة في األبومورفين من يستفاد

 

 Antispasmodic المورفينية التشنج مضادات

 :Papaverine البابافرين

 

 . %1 األفيون عصارة في تركيزه ويبلغ أيزوكوينولين بنزيل مشتقات من لأللم مسكنا   كونه من أكثر للتشنج مضاد مورفيني مركب

 : الدوائية الحرائك

 الدهنية واالنسجة الكبد في ويدخر الجلد وتحت العضلي الحقن طريق عن اعطي إذا أكبر وبسرعة االمعاء طريق عن بسرعة يمتص

 . Pkb 6=  قلونته ودرجة

 . ساعات 6 حوالي التأثير مدة

 : تأثيراته

 الهضمي واألنبوب الدموية األوعية في الملساء العضالت لتشنج مضادة محيطية تأثيرات له بأن األفيون قلويدات باقي عن يتميز

 الجريان يزيد فهو وبالتالي سواء حد على والوريدية الشريانية الدموية لألوعية موسع تأثير وله التناسلي البولي الجهاز وفي

 . الشرياني الدموي الضغط انخفاض إلى يؤدي مما والدماغ األطراف أوعية في الدموي
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 . القلبية العضلة تقلص من ويطيل البطيني األذيني النقل قابلية ينقص فهو القلب مستوى على تأثيراته أما

 . فأكثر ملغ 800 العالية بالجرعات إال لأللم مسكن تأثير له ليس بأنه البابافرين يتميز

 في ارتفاع إلى يؤدي مما cAMP للـ المستقلب PDE استراز دي فوسفو أنزيم يثبط بأنه البابافرين تأثير آلية تعلل : التأثير آلية

 . فيها الملساء العضالت ارتخاء إلى يؤدي مما الدموية واالوعية األمعاء في b المستقبالت تنبيه وبالتالي األخير تركيز

 : الجانبية التأثيرات

 . واحتقانها الدماغ في الدموية االوعية توسع نتيجة صداع

 . نعاس

 . لألمعاء الحوية الحركة في تثبيطا   يحدث مما المعوية الملساء العضالت يرخي ألنه إمساك

 . الشرياني الدموي الضغط انخفاض

 : في منه يستفاد:  السريرية االستعماالت

 . واإلكليلية الدماغية الدموية االوعية في الحادة التشنج حاالت معالجة

 ( . األطراف نهايات في وعائي تقبض بحدوث يتصف مرض)  رينو داء لمعالجة المحيطية الشرايين في الملساء العضالت إرخاء

 الرئيسية الشرايين في تضيق بحدوث يتميز مرض وهو(  Intermittent Claudication المتقطع العرج)  برجر داء معالجة في

 حدوث بسبب أمتار عدة السير بعد(  الربلة)  الخلفية الساق عضالت يصيب عضلي ألم عنه ينجم منها واحد أو السفليين للطرفين

 . السير متابعة من نتيجته المريض يتمكن وال التروية في نقص

 حديثا   لموقعها الدقيق التحديد يتم والتي األوعية جراح قبل من الخثرة استخراج لتسهيل بخثرة المسدود الشريان توسيع في يستخدم

 . الملون الدوبلر جهاز بواسطة

 : التالية باألشكال وذلك هيدروكلوريد بابافرين ملح شكل على البابافرين يحضر:  الصيدالنية األشكال

 . ملغ 100 – 60 – 30 بتراكيز أقراص

 . الشرياني أو الوريدي أو العضلي للحقن مل/ملغ 30 حبابات

 . يوميا   ملغ 250 فهي القصوى الجرعة أما.  جرعات عدة على مقسمة ملغ 100 بجرعة يعطى : الدوائية الجرعة

 . العمر من سنة   لكل ملغ 10 بمعدل العمر حسب فتعطى األطفال عند الجرعة أما

 MorphineAntagonists المورفين مضادات أو ضواد

 : التالية الفئات إلى تصنف

 . ليفالورفان – والسيكالزوسين النالورفين مركبات وتمثلها للمورفين جزئيا   والمقلدة للمورفين المضادة الخصائص ذات المركبات

 والنالتريكسون Naloxone النالوكسون ويمثلها وصرفة نقية وهي : %100 للمورفين المضادة الخصائص ذات المركبات

Naltrexone . 

 فعاليته وتقدر Pentazocine البنتازوسين مركب ويمثلها ضعيف مورفيني مضاد تأثير لها والتي للمورفين المقلدة المركبات

 . مرة بخمسين منه أقل أي 50/1 بـ النالورفين مع مقارنة للمورفين المضادة

 : والنالوكسون النالورفين دراسة على نقتصر
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 :  Nalorphine نالورفين -1

 معاكسة تأثيرات يبدي ملغ 10-5 بمعدل وريديا   حقنه لكن النفسي الهمود وإحداث كالتسكين مورفينية خصائص له مركب وهو

 على المدمن الشخص عند حقنه وعند والنعاس والتسكين واإلقياءات للحرارة والخافضة للتنفس المثبطة المورفين لتأثيرات

 . المورفيني والفطام الحرمان نوب ظهور إلى يؤدي فإنه المورفين

 : السريري االستعمال

 . بالمورفين الحاد التسمم معالجة في النالورفين يستعمل

 . التوليد عمليات في المورفين استخدام عن الناجم الوليد اختناقات معالجة في يستعمل كما

 المريض ويستفيق للتنفس المثبط التأثير يزول حتى دقيقة 15-10 كل يكرر بالوريد حقنا   ملغ 10-5 بمعدل يعطى:  الدوائية الجرعة

 . سباته من

 . للتنفس مثبطا   تأثيرا   يسبب وتجاوزها ملغ 40 فهي القصوى الجرعة أما

 

 : Naloxone نالوكسون -2

 

 . صرف نوعي مورفيني مضاد وهو

 المستقبالت على واإلندورفينات ومشتقاته المورفين ينافس وهو مرة 30-10 بـ النالورفين من فعالية أشد بأنه يتميز : خواصه

 . تأثيراتها يعاكس وبالتالي المورفينية

 : السريري االستعمال

 . الحاد المورفيني التسمم لمعالجة

 . السبات مرحلة في الحاد الكحولي التسمم معالجة

 الوالدة أثناء المورفين استخدام عن الناجم الوليد اختناق معالجة

 3-2 من تأثيره يستمر ،كما وريديا   حقنه عند وذلك دقيقة 70-45 لمدة ويدوم ثانية 120-60 بعد التأثير يظهر : الدوائية الحرائك

 . العضل في حقنه عند ساعات

 : الجرعة

 . ملغ 15 فهي القصوى الجرعة أما.  دقائق 3-2 كل تكرر وريديا   ملغ 1.2-0.4 بمعدل يعطى

 . بالوريد حقنا   كغ/ميكروغرام 15 تعادل بجرعة الوليد الطفل اختناق معالجة في يستخدم كما
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 Non Narcotic Analgesicsمسكنات األلم غير المخدرة 

 في والتؤثر اإلدمان تسبب ال ألنها طبية وصفة دون البلدان من كثير في وتصرف ، الشدة والمعتدل الخفيف األلم تسكن أدوية وهي

 .  الحرارة درجة ارتفاع في المتسببة الحية العوامل في تؤثر أن دون للحرارة خافض مفعول المسكنات هذه ولبعض.  الوعي مستوى

 :  همــــا قسمين الى هذه وتصنف

  Analgesic-Anti pyre tics للحرارة الخافضة المسكنات

  شيوعا   المسكنات هذه اشهر ومن

  salicylates السالسيالت
 

  paracetamol البارستامول
 

  ibuprofen ايبوبرفين
 

  Diclofenac دايكلوفيناك
 

 

  استعماال واوسعها المسكنات اقدم من المجموعة هذه تعد  السالسيالت

  Anti inflammatory لاللتهاب ومضادة للحرارة خافض وهي

  استعماال   واكثرها المجموعة هذه اقدم ومن

  Aspirin  أالسبرين

 

 .  سمبته وقلة ثمنه وانخفاض بتوافره ويمتاز  الصفصــاف شجــر مـن استخلص ألذي

  يستعمل

 معظم في الحرارة لخفض األسسبرين يستعمل كما ، الحيض وآالم ، والمفاصل والعضالت واألسنان وآالم ، الصداع لتسكين األسبرين

 .  الحرارة بارتفاع المصحوبة المرضية الحاالت

  الجانبيـــة التاثيرات

  المعدية البطانة تخريش

  التخثر على الدم قدرة واضعاف

  والتحسس االذن وطنين والغيثان القياء تسبب فقد الكبيرة جرعاته أما

  التخثر على الدم قدرة وتضعف
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  به االستطباب مضادات ومن

  الكلوي القصور حاالت

  له االستعداد او بالنزف واالصابة

  المعدية القرحة وحاالت

 بمتالزمة اصابتهم احتمال من يزيد باالنفلونزا او الماء بجدري المصابين وخاصة 12 سن تحت لالطفال االسبرين عقار اعطاء ان

  Rye,s syndrome راي

 غيبوبة  في والدخول الكبد بتلف تنتهي التي

   paracetamol البارسيـتامــــول

 

 في لالسبرين بديال يعد ال لذلك وهو ، لاللتهاب مضادة بخوص يتمتع ال لكنه للحرارة والخافض المسكن تأثيره في األسبرين يشبه

 .  الرثوية الحمى معالجة

  للحرارة االخافضة االخرى المسكنات من غيره عن ويمتاز

  المعدة لبطانة تخريش بعدم

 .  الدم تخثير عملية في يؤثر ال انه كما

  يســتعمـل

  والشقشقة واألسنان آاللم لتسكين

  الحيض وآاللم

  واللقاحات واإلنفلونزا للزكام المصاحبة الحمى ويخفف

  عشرة الثانية سن تحت لالطفــال إعطاؤه المفضل المسكن يعد كما

 .  للحــــوامــــل اعطــــــاؤه ويمكــــن

  الجانبية التاثيرات

  العادية بالجرعات جانبية تأثيرات له ليس

  الكبد انسجة تلف الى تؤدي قد المتكررة الكبيرة الجرعات ان اال

  االستطباب مضادات

  والكبد الكلى في شديد ختالف با المصابون المرضى

 انواع البندول
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 Blue/  األزرق البندول

 .باراسيتامول ملجم 500: من يتكون

 الصداع و, الحمى اعراض تخفيف: إستعماالته

 Extra/  األحمر لبندول

 .كافيين ملجم 65 و باراسيتامول ملجم 500: من يتكون

 :إستعماالته

 النساء عند الشهرية الدورة ألم, العضالت ألم, األذن ألم, األسنان ألم

 تزيد الموجوده الكافيين مادة ألن, اإلرهاق عن الناتج الصداع حاالت في استعماله ينصح ال و الحرارة درجه لتخفيف ايضا يستعمل

 الصداع يزيد مما المخ تنبيه من

 Cold & flu البندول

 ”بالليمون الموجود“ اسيد اسكوربيك ملجم 40 و باراسيتامول ملجم 600 :من يتكون

 :من يتكون منه المسحوق

 .كارميل و, عسل, الليمون نكهه, السكرين الصوديوم, الصوديوم كاالميت, الذرة نشا, الصوديوم سيترات, سكروز

 :إستعماالته

 الصداع و كالحرارة, االنفلونزا أعراض إزاله

 النعاس تسبب و ”الهستامين”ـل مضادة مادة على يحتوي الخضراء بالعلبة الموجود النوع

 Sinus البندول

 .كلوريد هايدرو سودوفيدرين ملجم 30 و باراسيتامول ملجم 500: من يتكون

 .األنفيه الجيوب الم و األنف إلحتقان مؤقتة إلزاله: يستعمل

 عامة بصورة القلب مرضى أو, التاجية الشرايين ىمرض, الدم ضغط إرتفاع ىلمرض يستعمل ال

 Night البندول

 .هستامين مضادات ، ديفينهيدرامين وهيدروكلوريد ، الباراسيتامول :من يتكون

 :إستعماالته
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 ، الظهر وآالم ، النصفي والصداع الصداع مثل لأللم مناسب,المريض يوقظ الذي األلم عند مفيدا يجعله مما النوم على المساعدة

 .الشهرية الدورة األلم أو األسنان في ألم ، العصبي األلم ، العضالت وآالم الروماتيزمية

 اما االدوية االخرى سوف نوضحها في الموضوع التالي

 

Steroid Anti-Non-غير الستيروئيدية  االلتهاب مضادات

)NSAID(Inflammatory Drugs 

 

 : فئتين إلى الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات تصنف

  Rapidly Actingالسريع التأثير ذات االلتهاب مضادات -1

 

 Slowly Acting البطيء التأثير ذات االلتهاب مضادات -2

 
 

I- التأثير سريعة الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات: 

 . Salicylates الساليسيالت -1

Sodium salicylate Acetylsalicylic acid (Aspirin) 
 

 :وتشمل : Pyrazoloneالبيرازولون مشتقات -2

Metamizole 

 

 :Acetic Acid أسيد أستيك مشتقات -3

Ketorolac Sulindac Indomethacin 

Nabumetone Declofenac Etodolac 

 

 : Propionic Acid البروبيونيك حمض مشتقات -4

Flurbiprofen Naproxen Ketoprofen 

Flurbiprofen Fenoprofen Ibuprofen 

 



117 

 

 : Anthranilic Acid األنترانيليك حمض مشتقات -5

Tolfenamic acid Mefenamic Acid 

 

 : كام مشتقات اوكسي -6

Tenoxicam Piroxicam Meloxicam 

 

 : مركبات مختلفة -7

Nimesulide Celecoxib 

 

II- التأثير بطئية االلتهاب مضادات :  

 : إلى وتقسم:  الذهب أمالح

 : وتشمل:  مائية -أ

 .Na-Aurothiomalate أوروثيوماالت صوديوم

 

 . Na-Aurothiosulfate أوروثيوسلفات صوديوم

 

 : وتشمل( :  زيتية)  غروانية -ب

 . Na-Aurothio Glucose غلوكوز ثيو أورو صوديوم

 

 . Na-Aurothio Glycanide ثيوغليكانيد أورو صوديوم

 

 

 ( . رايدوما)  أورانوفين الفم طريق عن و

 . DiPenicillamine بنسيالمين دي

 :السريع التأثير ذات الرثوية االلتهاب مضادات – أوال  

 (االسبرينشرح سابقا )التم  الساليسيالت

  Pyrazoloneالبيرازولون مشتقات

Metamizole 

 

 Novalgin : التجاري االسم ®
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 تخفيض على مركزي ا يعمل انه على أدلة وهناك, البروستاجلندين انتاج تثبيط طريق عن الحرارة وتخفيض اآلالم تسكين على عملي

 (hypothalamus) الوطاء في المتواجد الحرارة تنظيم مركز في الحرارة

 لتسكين اآلالم الخفيفة والمتوسطة وايضا القوية يستخدم

 من اهم اثاره الجانبية

 (agranulocytosis) المحببات ندرة ’ غثيان ، جلدي طفح ,تهيج المعدة ، صداع

 

 أسيد أستيك حمض مشتقات

Acetic Acid Derivatives : 

 :Indomethacin إندوميثاسين -1

 

 . Indocid:  التجاري االسم ®

 . COX1 لـ صرفا   نوعيا   مثبطا   يعتبر حيث البروستاغالندينات مركبات الصطناع مثبط تأثير له رثوي التهاب مضاد

 :منها للبروستاغالندينات المصنعة اإلنزيمات من أنواع عدة تمييز أمكن : مالحظة

 . وثرومبوكسان PGI2 و PGFa1,a2,a3و PGE1,2,3 اصطناع عن مسؤول : COX سيكلوأوكسيجيناز أنزيم

 . ليبوأوكسيجيناز أنزيم

 .  جيناز أيبوكسي األنزيم

 . للحرارة وخافضا   لأللم مسكنا   تأثيرا   يبدي الرثوي لاللتهاب المضادة للتأثيرات إضافة : لإلندوميثاسين الدوائية التأثيرات

 : الدوائية الحرائك

 2-1 وبعد الفموي اإلدخال من ساعات 4-1 بعد البالزما في األعظمي لتركيزه ويصل ، الهضمي األنبوب طريق عن بسرعة يمتص

 . المستقيم طريق عن اإلدخال من ساعة

 . الساليسيالت مع بمشاركته امتصاصه نسبة تزداد

 أنه كما البالزما في المتواجدة كميته من %20 بنسبة المفصلي المصلي الغشاء ويجتاز %90 بنسبة البالزما بروتينات مع يرتبط

 . المشيمي الحاجز اجتياز يستطيع

 . األستيل جذر ونزع المثيل جذر بنزع الكبد في يستقلب

 . األنبوبي واإلفراز الكببي الرشح بآلية %60-40 بنسبة البول في الكلية طريق عن ينطرح
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 : الجانبية التأثيرات

 للمضابين هضمية نزوف إحداث ، عشر واالثني المعدة تقرح ، المعدة مخاطية تخريش المخاطي، المعدة غشاء التهاب : هضمية

 (لالتحامي استعمال عند) مستقيمية نزوف إحداذ ، المعدية بالقرحة

 . الكلية والتهاب الكلوية الكبب التهاب : كلوية

 . المديد االستعمال عند الرؤية وتشوش القرنية كثافة : عينية

 . هلس الحاالت بعض وفي ، األذن في طنين ، رنح ، دوار ، صداع : عصبية

 . المحببات نقص الحاالت بعض وفي ATP بتحرر المحدث الدموية الصفيحات تكدس تثبيط : دموية

 . الدموي الضغط يرفع مما والصوديوم الماء احتباس إلى يؤدي : وعائية قلبية

 ( . الساليسيالت ذلك في يشبه)  الحمل فترة تطاول : الحمل على

 . الحاالت بعض في تحسسية تأثيرات يسبب كما

 : السريرية االستعماالت

 . العديد الرثوي المفاصل التهاب

 . الالصق الفقري المفاصل التهاب

 ( . المفصل حركة تحدد)  المفصلي القسط

 : االستطباب مضادات

 . معدية قرحة

 . المركب لهذا التحسس حاالت

 . الحمل مدة يطيل ألنه الحوامل أو لألطفال إعطاؤه يجوز ال

 . الطعام بعد يوميا   ملغ 200-50:  الجرعة  

 : لإلندوميثاسين الدوائية التداخالت

 . دموية نزوف لحدوث تؤهب إلى يؤدي الفموية الدم مميعات+  إندوميثاسين

 . عشرية واالثني المعدية القرحات حدوث نسبة زيادة إلى يؤدي(  كورتيزون)  القشرية الستيروئيدات+  إندوميثاسين

 : Sulindac سولينداك -2

 

 . Clinoril:  التجاري االسم ®

 . الالصق الفقاري المفاصل التهاب في استعماله ويفضل اإلندوميثاسين تأثيراته في يشابه ، COX1 لـ نوعي مثبط
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 : الدوائية الحرائك

 ، تناوله من ساعة 2-1 بعد األعظمي للتركيز يصل ، الهضمي األنبوب عبر بسرعة يمتص

 . ساعات t 7-8½=  البيولوجي العمر نصف

 الكبريت حمض أو الغلوكورونيك حمض مع باالقتران الكبد في يستقلب

 . إسهال ، دوار ، غثيان ، بطنية آالم : الجانبية التأثيرات

 . هضمية قرحة : · االستطباب مضادات

 . ربو

 . واألطفال للحوامل إعطاؤه يجوز ال كما

 . مسائية و صباحية جرعتين على وذلك يوميا   ملغ 200 وسطيا   ، يوميا   ملغ 400-100 بمعدل يعطى : الدوائية الجرعة

 . ملغ200، ملغ 100 أقراص : · الصيدالنية األشكال

 . ملغ 200 مستقيمية تحاميل

 : السولينداك حول الدراسات

 الجسم)  العدسة في بوفرة يتواجد األنزيم وهذا ، ردوكتاز ألدوز أنزيم لنشاط مثبط تأثير له المركب هذا أن الدراسات هذه تبين

 اإلمراضية اآللية في دورا   يلعب األنزيم هذا أن الباحثون ويعتقد ، سوربيتول إلى الغلوكوز تحويل األنزيم هذا ووظيفة(  البلوري

 يحاول ولذلك ردكتاز ألدوز األنزيم نشاط الحالة هذه في يزداد حيث(  البلوري الجسم كثافة)  Cataract الساد مرض إلحداث

 . الساد من الوقاية في السولينداك من اإلستفادة الباحثون

 تبين حيث السكري الداء مع المترافقة المحيطية األعصاب أمراض في السولينداك من االستفادة إمكانية حول أخرى بحوث توجد

 . أيضا   الحاالت هذه في ردكتاز ألدوز االنزيم نشاط في زيادة وجود

  Etodolac إيتودوالك

 

 Etopan XL:  التجاري االسم ®

 : خواصه

 . للمعدة المخاطي الغشاء في PGE2 اصطناع ويثبط COX سيكلوأوكسيجيناز ألنزيم مثبط الرثوي لاللتهاب مضاد

 . البول لحمض طارح تأثير له

 : الدوائية الحرائك

 الكبد في يستقلب:  االستقالب.·%99البالزمابنسبة بروتينيات مع بشدة ويرتبط األمعاء طريق عن جيد وبشكل بسرعة يمتص

 . المعوي الكبدي للدوران ويتعرض الصفراء عصارة مع وينطرح الغلوكورونيك حمض مع باالقتران

 . ساعات t ½ 7=  البيولوجي العمر نصف
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 . ساعات 8-6 التأثير مدة

 : الجانبية التأثيرات

 . العالية بالجرعات خاصة المعدة مخاطية تخريش

 . المركزية والعصبية األرجية التحسسية التأثيرات عدا جانية تأثيرات له ليس العادية الجرعات في

 : السريرية االستعماالت

 . والمفصل العظم التهاب معالجة

 . الرثوي نظير المفاصل التهاب

 . يوميا   ملغ 600  : الدوائية الجرعة

 . ملغ 600 أقراص بشكل يحضر:  الصيدالنية األشكال

 :Nabumetone نابوميتون

 

 .Nabuxan:  التجاري االسم ®

 . للمعدة مخرش تأثير أي له ليس التهاب مضاد

 . ملغ 500 أقراص شكل على يوجد : الصيدالني الشكل

 . مساء   إعطاؤه ويفضل واحدة بجرعة أو جرعتين على مقسمة إما ، الطعام بعد قرصان أي غ 1 : الدوائية الجرعة

 : في يستخدم:  السريرية االستعماالت

 . الرثوية المفاصل وآالم العضلية اآلالم معالجة

 . الرثوي نظير المفاصل التهاب معالجة

 : Diclofenac ديكلوفيناك

  Diclofenac sodium : اوال

 

 Voltaren:  التجاري االسم ®
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 .المفاصل إلتهاب و للروماتويد المزمن العالج: المفعول ممتدة اقراصتعتبر 

Diclofenac potassium 

 

 Cataflam:  التجاري االسم ®

 إلتهاب و الروماتويد عالج, الشهرية الدورة أالم مثل المتوسطة و البسيطة الحادة اآلالم تسكين :التأثير سريعة تعتبر اقراص

 المفاصل

 : الدوائية هاالحرائك

 . األمعاء من بسرعة يمتص

 واحدة ساعة خالل األعظمي للتركيز يصل

 . %99 وبنسبة بشدة البالزما بروتينات مع يرتبط

 . مستقلبات بشكل والباقي %1 حوالي حر بشكل ينطرح

 تحسسية تفاعالت – دوار – صداع – إسهال – قياء – غثيان – شرسوفية آالم – المعدة مخاطية تخريش : الجانبية التأثيرات

 . SGOT ارتفاع – وتأقية

Ketorolac 

 

 ketolac:  االسم التجاري ®

( . الحلقية األكسدة انزيمات) السيكلواكسيجيناز تثبيط طريق عن البروستاجالندين تصنيع منع على قدرته إلى تعود عمله آلية

  األلم و اإللتهاب يسبب الذي البروستاجالندين

 :في العالج يستخدم

 جراحة بعد اإللتهاب و الحرقان واأللم، التورم لتخفيف يستخدم كما.  العين في الموسمية الحساسية بسبب الحكة لتخفيف يستخدم

 العين

 : االثار الجانبية

 . صداع العين، ارتياح و،عدم الرؤية، وضوح وعدم واحمرار حكة تهيج، ، بالعين حرقان
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 Tolmetinميتينتول

 

 Tolectin، Rumatol  : التجاري االسم ®

 التهاب من النَّاجم وااللتهاب والحمى األلم لتخفيف ستخد ميو م،روالتو واأللم االلتهاب   ببيس الذي البروستاغالندين إفراز يق لِّّل حيث

ناتُ  هذه وتعمل. وماتويديرُ ال المفاصل ل إعاقة خالل من المسكِّّ م الذي أُكسيجيناز السيكلو إنزيم ع م  . البروستاغالندين إنتاج في يساهِّ

 .األمعاء وبطانة المعدة بِّطانة في تؤثِّّر األدوية   هذه ولكن  

 .وااللتهاب األلم شدة لتخفيف الد واء هذا يستخد م

 شرسوفية آالم ، معدي تقرح , الرؤية ميتغ أو شوُ ت ش أو, النعاس أو, الدوخة أو بالدوار الشعور : من اثاره الجانبية الشائعه

 : الدوائية الحرائك

 . األمعاء عبر بسرعة يمتص

 . دقيقة 60-20 بعد األعظمي للتركيز يصل

 . ساعات t ½ 5=  له البيولوجي العمر نصف

 . ساعات 8 إلى تأثيره مدة تصل ، ساعتين بعد إليه ويصل للمفاصل المصلي السائل في يتراكم

 . %99 بنسبة البالزما بروتينات مع يرتبط

 . باألكسدة الكبد في يستقلب

 

 البروبيونيك حمض مشتقات

Propionic Acid Derivatives: 

 : Ibuprofen إيبوبروفن -1

 

  Brufen ،Advil:  التجاري االسم ®

 . والكيتوبروفن النابروكسين من أقل تأثيره لكن الرثوي لاللتهاب مضاد وهو

 : الدوائية الحرائك
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 . دقيقة 60-30 خالل األعظمي للتركيز ويصل األمعاء من بسرعة يمتص

 . %98 وبنسبة البالزما بروتينات مع بشدة يرتبط

 . ساعات t 4½=  له البيولوجي العمر نصف

 : استعماالته

 .األسنان و النقرس و المفاصل آلالم مسكن

 .الطمث عسر آالم

 .للحرارة كخافض

 .عام بشكل المتوسطة و الخفيفة اآلالم

 النصفي الصداع نوبات

 الم في المعدة-- بالجسم السوائل أحتباس-- عصبية -- قياء – دوار – صداع : الجانبية التأثيرات

 . الهضمية القرحة : االستطباب مضادات

 . جرعات ثالث على مقسمة ملغ 1200-600 : الدوائية الجرعة

 . ملغ 600ملغ ،400، ملغ 200 أقراص بشكل يحضر:  الصيدالني الشكل

 : Ketoprofen كيتوبروفن -2

 

 Ketofan  :  التجاري االسم ®

 للحرارة خافض – ألم مسكن – التهاب مضاد

 ساعة 12-10 له البيولوجي العمر ونصف االنطراح بطيء

 : السريرية االستعماالت

 . الرثوية المفاصل التهابات معالجة

 . النقرسية المفاصل التهابات معالجة

 لأللم مسكن

 : الجانبية التأثيرات

 . إمساك أو إسهال – قياء – غثيان:  هضمية
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 . األذن طنين – دوار – صداع:  عصبية

 . الرؤية تشوش:  عينية

 . حمل – قرحة : االستطباب مضادات

 . جرعتين على مقسمة يوميا   ملغ 300-100 : الجرعة

 : Naproxen نابروكسين -3

 

 . ستيروئيدي غير التهاب مضاد

  Naprofen:التجاري االسم ®

 : الدوائية الحرائك

  ساعات أربع خالل األعظمي لتركيزه يصل

 . االنطراح بطيء وهو ، ساعة t 14½=  له البيولوجي العمر نصف

 : السريرية االستعماالت

 ,النقرس الحاد العظام هشاشة ,الروماتزم المفاصل التهاب , عسر الطمث ، للحمى ، الم مسكن

 . هضمية اضطرابات – جلدية اندفاعات – صداع – قياء – غثيان : الجانبية التأثيرات

 : Flurbiprofen فلوربيبروفن -4

  

 Froben:  التجاري االسم ®

 : الدوائية الحرائك

 االمتصاص سريع

 . ساعات t 4-7½=  له البيولوجي العمر نصف

 . االنطراح سريع

 : استعماالته
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 . الرثوي ونظير الرثوي المفاصل التهاب

 . الالصق الفقاري المفاصل التهاب

 قياء – غثيان:  الجانبية التأثيرات

 . ربو – قرحة – الكلوي أو الكبدي القصور : االستطباب مضادات

 . يوميا   جرعات ثالثة على مقسمة ملغ 150-100 : الدوائية الجرعة

 . ملغ 100 و ملغ 50 اقراص:  الصيدالنية األشكال

 ويحضر على شكل جل

 

 االنترانيليك حمض مشتقات

Anthranilic Acid Derivatives: 

 : وتضم

 . للحرارة الخافض أو لاللتهاب المضاد التأثير من أقوى لأللم مسكنا   تأثيرا   تبدي وهي

 : Mefenamic Acid أسيد ميفيناميك -1

 

 . وطنيا   Pofen بوفن أو Ponstan بـ تجاريا   يعرف : التجاري االسم ®

 : السريرية االستعماالت

 الصطناع مثبط بتأثير المركبات هذه تتمتع حيث PGF1 البروستاغالندين ارتفاع بسبب تحدث التي الطمث عسر آالم تسكين

 . COX1 لتثبيط اصطفائية المركبات أقل وهي البروستاغالندينات

 .االسنان آلمآ

 . يوميا   غ 1-0.5 : الجرعة

 . ملغ 500-250يكون على شكل  : الصيدالنية األشكال

 المعدة بفؤاد حرقة، الرؤية تغيم أو ت شّوش أو, النعاس أو, الدوخة أو بالدوار الشُعور اهم اثاره الجانبية :

2Tolfenamic acid   التولفيناميك حمض-: 
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  Fastgraine: التجاري االسم ®

 : السريرية االستعماالت

 .البالغين لدى الحاد النصفي الصداع  يصاحب الذي األلم في فعالية و بسرعة األلم يقلل

 حرقة أو الهضم عسر، البراز في دم كظهور جانبية آثار في يتتسبب  أن يمكن : الجانبية التأثيرات

 : االنترانيليك حمض لمشتقات الدوائية الحرائك

 . ساعات 5-1 بعد األعظمي للتركيز وتصل الهضمي األنبوب من منتظم غير بشكل المركبات هذه تمتص

 . %95 بنسبة البالزما ببروتينات ترتبط

 : االنترانيليك لمشتقات الدوائية التداخالت

 نزوف حدوث يسبب مما وتؤازرها الفموية الدم مميعات االنترانيليك مشتقات تدعم( : ك فيتامين مضادات)  الفموية الدم مميعات مع

 . دموية

 حموض إلى الكبد في الكولسترول تحول ويحرض الكبد إلى عودتها ويمنع الصفراوية الحموض يحجب الذي الكوليسترامين مع

 . أسيد اإلنترانيليك مشتقات فعالية نقص وبالتالي الكولسترول انخفاض إلى يؤدي مما صفراوية

 .والديجيتوكسين الديجوكسين:  منها أخرى مركبات الكولسترامين يحجب كما

  مشتقات اوكسي كام

 : Peroxicam كام بيروكسي -1

 

 . Feldene:  التجاري االسم ®

 : خواصه

 . كام أوكسي مشتقات من صنعي دواء

 . والنقرسي الرثوي المفاصل التهاب معالجة في يفيد

 . البروستاغالندينات مركبات الصطناع مثبط تأثير له

 . الدموية الصفيحات لتكدس مثبط تأثير له

 : الدوائية الحرائك
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 . األمعاء طريق عن بسرعة يمتص

 . ساعتين بعد األعظمي للتركيز يصل

 . ساعة t ½ 38=  له البيولوجي العمر نصف

 . الغلوكورونيك بحمض االقتران أو باإلماهة يستفلب

 . االنطراح بطيء وهو مستقلبات شكل على والباقي حر بشكل منه %5 ينطرح

 . إمساك أو إسهال – شرسوفية آالم – هضمية نزوف – معدة تخريش : الجانبية التأثيرات

 . سنوات العشر دون ولألطفال واإلرضاع الحمل أثناء إعطاؤه يجوز ال : االستطباب مضادات

 . مساء   ملغ 10 و صباحا   ملغ 10 جرعتين على مقسمة يوميا   ملغ 20 : الجرعة

 . ملغ 10 كبسوالت شكل على يحضر : الصيدالنية األشكال

 

 : Tenoxicam كام تينوكسي -2

   

 . Tilcotil : التجاري االسم ®

 : خواصه

 التنكسي المفاصل التهاب في يستعمل كام األوكسي مشتقات من التهاب مضاد

 المفصلية األوتار التهاب , الرثوي نظير المفاصل التهاب

 المصلية األكياس ، الالصق الفقاري المفاصل التهاب

 النقرسية اآلالم

 . يوميا   ملغ 40 الشديدة الحاالت وفي جرعتين على مقسمة يوميا   ملغ 20 : الدوائية الجرعة

 ملغ 20 – ملغ 10 أقراص: ·  بشكل يحضر : الصيدالنية األشكال

 . ملغ 20 تحاميل

3- Meloxicam  
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  Mobicاالسم التجاري : ®

 االلتهاب عالج المقسط الفقار التهاب أو الرثيائي الفقار التهاب للحرارة خافض و( المعتدل الى الخفيف) لأللم كمخفف يستخدم

 اليفعي المفصلي االلتهاب و الروماتيدي المفصلي

 المنخفضة الجرعة في خاصةCOX1  الحلقية األكسدة أنزيم تثبيط دون COX2 الحلقية األكسدة انزيم تثبط انها حيث

 :الجرعة

 .يوميا   واحدة حقنة(: الحقن) األمبوالت

 .يوميا   واحدة تحميلة: التحاميل

 .يوميا   لغم 7.5 قرصين او لغم 15 يوميا   واحد قرص: األقراص

 .لغم 15 عن يوميا   الجرعة مجموعة تزيد ال

 .لغم 7.5 يوميا واحد قرص يستخدم الكلوي الفشل حالة في

 االشكال الصيدالنية :

 لغم 15 تركيز التحاميل، لغم 7.5القرص تركيز ، لغم 15 تركيز القرص: أقراص، لغم 15 تركيز مللي 1.5 األمبولة :حقن أمبوالت

 مركبات مختلفة 

Celecoxib 

 

 Celebrex : التجاري االسم ®

 يتميز األلم، و االلتهاب تسبب الجسم في مواد تصنيع عن المسؤول ،(الحلقي األكسدة إنزيم يسمى) إنزيم عمل تثبيط على عملي

 للحرارة، خافضا   لأللم، مسكنا   مفعوال   العالج يمتلك. المعدة على سلبي تأثير وجود بعدم( انتقائية الغير) األخرى العالجات عن العالج

 لاللتهاب مضادا   و

 الحاد لأللم كمخفف يستخدم

 المقسط الفقار التهاب أو الرثيائي الفقار التهاب

 اليفعي المفصلي االلتهاب و الروماتيدي المفصلي االلتهاب عالج

 العظمي الفصال عالج

 الطمث عسر عالج

 االشكال الصيدالنية

 غلم 400 غ،لم 200 غ،لم 100 غ،لم 50: بجرعات كبسوالت صورة على العالج توفر
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 يعتبر امن لمرضى القرحة 

 تعب, دوار, صداع اثاره الجانبية :

 

Nimesulide 

 

 Nimalox: التجاري االسم ®

 يتميز األلم، و االلتهاب تسبب الجسم في مواد تصنيع عن المسؤول ،(الحلقي األكسدة إنزيم يسمى) إنزيم عمل تثبيط على عملي

 .المعدة على سلبي تأثير وجود بعدم( انتقائية الغير) األخرى العالجات عن العالج

 .لاللتهاب مضادا   و للحرارة، خافضا   لأللم، مسكنا   مفعوال   العالج يمتلك

 في خاصة الرثيائي، الفقار التهاب مثل االلتهابات بعض عالج في يستخدم الطمث عسر آالم عالج الحاد لأللم كمخفف يستخدم

 آالم مثل جانبية أعراضا   تناولها لهم سبب الذين أو األخرى ستيرويدية الغير االلتهاب مضادات تناول يستطيعون ال الذين المرضى

 .استخدامه من أخرى دول حدت بينما الدول من عدد في األسواق من العالج سحب تم الجانبية، العالج أعراض بسبب. المعدة

جازةِّ  مطع) المفتوح لقلب لعملية خضوعهم المتوقع المرضى في استحدامه يمنع ي يانِّ رالشِّ  م   المرضى في استخدامه يمنع( الت اجِّ

. العالج مع بالتزامن بالكبد مضرة مادة او عالج أي تناول يمنع كما العالج، لتناول نتيجة الكبد في العتالالت سابقا   تعرضوا الذين

 معدي( سابق أو حالي) نزيف أو حادة، عفجية أو هضمية أو معدية بقرحة المصابين المرضى: التالية الحاالت في العالج تناول يمنع

 قصور)القلب في فشل التجلط عملية في شديدة اعتالالت وجود آخر مكان أي من أو الدماغ في نزيف وجود حاالت في هضمي أو

 األخيرة الثالث األشهر في حمل الكبد أو الكلى في حاد فشل أ قصور شديد( القلب

 االشكال الصيدالنية

 ( مل 100)  مل 5/غلم 50( ,  مل 60) مل 5/غلم 50:  معلق غلم 200:  تحاميل غلم 100:  أقراص

 

 : Slow Reacting N.S.A.I.Dsالبطيء التأثير ذات الستيروئيدة غير االلتهاب مضادات – ثانيا  

 : Gold Salts الذهب أمالح -1

 بعض يساعد به فالعالج. المشابهة وااللتهابات المفاصل التهاب أنواع بعض في للتحكّم من االدوية الفعالة الذّهبامالح  تعد

 على المريض قدرة يعني مّما عجزه، أو المفصل تشويه احتمالية من يقلّل كما ،وتورمها المفاصل آالم تخفيف على األشخاص

 .اليوميّة نشاطاته من العديد استرجاع

 : فئتين إلى وتصنف دوائية أشكال بعدة الذهب أمالح تحضر

 . الحقن طريق عن لإلعطاء المعدة الذهب أمالح

 

 . الفم طريق عن لإلعطاء المعدة الذهب أمالح
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 غلوكوز أوروثيو او مركب ،Gold Sodium Thiomalate الذّهبية الصوديوم ثيوماالت الحقن حاالت في تستخدم

Aurothioglucose، مركب مثل شكل على الكبسوالت إعطاء تمي فيما. المختص الممارس أو الطّبيب قِّبل من الحقن ويتم 

 . Auranofin أورانوفين

 . أورانوفن واسمه الفم طريق عن منها واحد مركب تحضير أمكن

 : Auranofin أورانوفن

 

 . أمريكي لمعمل Ridaura رايدورا:  التجاري االسم ®

 . ملغ 3 أقراص : الصيدالنية األشكال

 . مساءا   ملغ 3 و صباحا   ملغ 3 ، يوم/ملغ 6 : الجرعة

 . أشهر 6-3 أشهر عدة الجرعة وتستمر

 مثل هضمية اضطرابات وكذلك U.V.R البنفسجية فوق لألشعة التعرض لدى خاصة جلدية تصبغات – إسهال : الجانبية التأثيرات

 . الفم باطن غشاء والتهاب قياء – غثيان

 ديمركابرول مركب وهو الذهب لعنصر الالقط النوعي المضاد يستخدم الذهب أمالح من كبيرة جرعة تناول حال في : هامة مالحظة

 . ساعة 12 كل العاشر وحتى الثالث اليوم وفي ساعات 6 كل الثاني اليوم وفي ساعات 4 كل األول اليوم في وزن كغ/ملغ 3-5

 

 : Dipenicillamine بنسيالمين دي -2

 

 . Artamin:  التجاري االسم ®

 . سيستئين ميثيل داي وتركيبه ، البنسلين بإماهة تحضيره يتم صنعي مركب وهو

 كما وصالبتها المفصلية والوذمات المفاصل آالم من يخفف حيث عالية بنسبة الرثوي نظير المفاصل التهاب معالجة في منه يستفاد

 . الوظيفي العجز من يحد
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 : التأثير آلية

 والسوائل األغشية في النحاس تركيز يزداد الرثوي نظير المفاصل التهاب في أنه حيث( :  نوعي القط)  النحاس عنصر يلتقط

 . المفصلية

 . الرثوي نظير المفاصل التهاب في الغراء تشكل يزداد حيث(  الكوالجين ) الغراء ألياف تشكل يثبط

 الخاليا نشاط يزداد أنه بالدراسات تبين حيث.  أخرى ناحية من البالعات لنشاط ومثبطا   ناحية من للمناعة منظما   بنسيالمين دي يعتبر

 . مستواها من ويخفف IgG , IgA , IgM المناعية الغلوبيولينات نشاط يثبط كما ، الرثوي نظير المفاصل التهاب حالة في البالعة

 . ملغ 250 و ملغ 125 أقراص بشكل يحضر : الصيدالنية األشكال

 أن ويمكن.  أسبوع 12 إلى أيام عدة من تمتد العالج مدة أن حيث(  أسابيع أو أيام عدة)  متأخرة فترة بعد فعالية تظهر : المعالجة

 . العالج استمرار مع تدريجياص الفعالية في نقصا   يبدي

 أي)  اليوم في مرتين ملغ 250 يعطى ثم يوم/ملغ 250 إلى تصل حتى تدريجيا   تزاد يوم/ملغ 125 صغيرة جرعات البدء في تعطى

 . إعطاؤه يمكن الذي األقصى الحد وهو يوم/غ 1 حتى الجرعة تصل أي اليوم في مرتين ملغ 500 لتصبح تزاد ثم(  يوميا   ملغ 500

 : السريرية االستعماالت

 . الرثوي نظير المفاصل التهاب

 ( . ويلسون داء)  العدسي التنكسي الكبد التهاب

 . Cystinuria السيستئين بيلة

 : به المعالجة حاالت من %30 في يسبب : الجانبية التأثيرات

 الذؤابة سمي تحسسي جهازي مرض التحسسية التفاعالت وأخطر ، المخاطية واألغشية الجلد التهاب تشمل:  تحسسية تأثيرات

 . هارغريفز خاليا وجود على تشخيصه ويعتمد األجهزة جميع يتناول Systemic Lupus erythematosus اللجهازية الحمامية

 . الذوق حس فقدان – اللسان في معدني طعم – للطعام الشهية نقص – قياء – غثيان : هضمية اضطرابات

 . البيض الكريات عدد نقص – الدموية الصفيحات عدد نقص : دموية اضطرابات

 . النفروز متالزمة – آحينية بيلة – وكلية كبب التهاب : كلوية تأثيرات

 . كبدية سمية تأثيرات

 . بصري عصب التهاب – الحنجرة في ألم – صداع – دوائية حمى : أخرى تأثيرات

 

 للجميع مثاليا   حاّل   ليس بالذّهب العالج : ةظمالح

 المراحل منذ العالج خاضوا مّمن المفاصل بالتهاب المصابين األشخاص نصف على سوى فعّاال   يكن لم أنّه الدّراسات أظهرت فقد

 استخدامه عن توقّفوا مماثلة   ونسبة   الذّهب، عالج من اإلطالق على يستفيدوا لم مرضى 10 أصل من 3 إلى 2 نسبة أنّ  كما. المبكّرة

 .ال أم فعّاال   العالج كان إن فيما مسبقا   التّنبّؤ يمكن ال أنّه يعني مّما أخرى، ألسباب  

 

 ntipsychotic drugsA الذهان مضادات
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 تصنف الى : االدوية

 الجيل االول

low potency  

Thioridazine Prochlorperazine Chlorpromazine 

  

high potency 

Thiothixene Pimozide Haloperidol Fluphenazine 

 

 الجيل الثاني

Aripiprazole Lurasidone Asenapine Clozapine Iloperidone 

Risperidone Quetiapine Olanzapine Paliperidone Ziprasidone 

 

 إثارة إحداث أو الوعي في التأثير دون المريض بتهدئة تقوم وهي" العصبية المهدئات" باسم أيضا   للذهان المضادة األدوية تعرف

 أذية فصام، حالة) المستبطن النفسي اإلمراضي السبب كان مهما المرضى لتهدئة قصيرة لفترة األدوية هذه تستخدم. معاكسة

 .الشديد القلق لتخفيف قصيرة لفترة تستخدم كما ،(هياجي اكتئاب أو سمي، هذيان هوس، حالة دماغية،

 كاضطرابات florid psychotic symptoms المزهرة الذهانية األعراض بتخفيف الفصامية الحاالت في الذهان مضادات تقوم

 المرضى من أفضل بشكل األدوية لهذه الحاد الفصام مرضى يستجيب ما وعادة   نكسها، من والوقاية واألوهام، والهلوسات، التفكير،

 األحيان بعض في تملك أنها إال المبالين، وغير المنعزلين المرضى لدى فعالية أقل دويةاأل هذه تكون وقد المزمنة، األعراض ذوي

 صمت بفترة أو انعزال بفترة مرّ  حاد بفصام مصاب مريض حالة يحسّن أن مثال   haloperidol للهالوبيريدول يمكن إذ منشطا ، تأثيرا  

 .سويا   اجتماعيا   سلوكا   يسلك نشيط كإنسان الطبيعي وضعه إلى ويعيده حركة وانعدام

 الحالة تحول لمنع المرض من األولى النوبة بعد حتى ضرورية المشخص الفصام مرضى لدى األمد طويلة المعالجة تكون قد

 .مزمنة حالة إلى الظاهرة المرضية

 متالزمات حدوث أو السريع النكس خطر لتفادي الدقيقة المراقبة وتحت تدريجية بصورة للذهان المضاد الدواء سحب يتم أن يجب

 .الحادة السحب

 :chlorpromazine الكلوربرومازين
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 مناسب وهو واضحا ، مهدئا   تأثيرا   الدواء يمارس. الجانبية آلثاره الواسع الطيف من بالرغم االنتشار واسع الدواء هذا يزال ال 

 أي إحداث دون السن كبار لدى الهياج حالة على يسيطر أن للدواء ويمكن الذهول، من حالة إحداث دون العنيفين المرضى لمعالجة

 عدم أو األخرى األدوية فشل حال في االنتهائية العلل في والقياء والغثيان المعند الفواق على السيطرة في أيضا   الدواء يفيد. مشاكل

 .توفرها

 

Thioridazine 

 

 من التقليل على ويعمل الكولينية التأثيرات من بالتقليل يقوم أنه كما ، الدماغ في 2 و 1 الدوبامين مستقبالت تثبيط على تعمل

 تحسين إلى يؤدي مما ، الجسم حرارة ودرجة والقيء واليقظة االستقالب عملية في يؤثر وبالتالي النخامية الهرمونات إفرازات

 . المريض لدى العظمة وجنون والوهم االجتماعية العالقات وتحسين المزاج

 الشخصي الفصام عالج في يستخدم دواء

 : الجانبية التأثيرات

 ال حركات ، إمساك ، الفم في جفاف ، غيبوبة ، الرؤية في وضوح عدم مثل الدواء الستخدام الشائعة الجانبية االثار بعض تحدث قد

 اغماء ، مبكر قذف ، يرقان ، دوخة ، باالستقرار الشعور عدم العضالت تصلب مثل النادرة الجانبية االثار بعض تحدث وقد ، ارادية

 : االستخدام موانع

 . األخرى مكوناته من أيا أو الثيوريدازين اتجاه الحساسية بفرط المصابين للمرضى الدواء استخدام يمنع

 ، البيضاء الدم كريات عدد في ونقص ، القلب ضربات في انتظام وعدم ، العظام بنقي الصمابين للمرضى الدواء استخدام يمنع

 . الدم ضغط في وانخفاض

 . طبيعية رضاعة ترضع التي للمرأة الدواء استخدام يمنع

 . والبروبرانولول والباروكسيتين الفلوكسيتين أدوية يتناول المريض كان إذا الدواء استخدام يمنع
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Haloperidol 

 

 مجموعة إلى تنتمي التي للذهان المضادة األدوية من وهي”  Haloperidol هالوبيريدول”  الفعالة المادة على هالدول يحتوي

 المسئولة الهرمونات إفراز عن التوقف إلى يؤدي مما الدماغ في 2 الدوبامين مستقبالت من الحد على تعمل حيث ، البوتيزوفينون

 الجنون أعراض من ويخفف ، الجتماعية والعالقات والمزاج التفاعالت من يحسن وبالتالي الشبكي النشط الجهاز تثبيط عن

 الدماغ في طبيعية الغير اإلثارات من ويقلل العظمة وجنون االضطهادي

 عن ينتج الذي العجز ولعالج ، توريت متالزمة ، الخرف ، السلوكي االضطراب ، الشخصي االنفصام عالج في يستخدم دواء

 هنتينجتون بداء الخاصة ارادية الال الحركات

 : االستخدام موانع

 . باركنسون بداء المصابين للمرضى الدواء استخدام يمنع

 . العظمي بالنقي المصابين للمرضى الدواء استخدام يمنع

 الحادة القلب بأمراض المصابين للمرضى الدواء استخدام يمنع

 . الكبد بأمراض المصابين للمرضى الدواء استخدام يمنع

 : الجانبية التأثيرات

 أو الدوخة ، الصالبة ، الرعاش ، الوزن في زيادة ، الغيبوبة ، التعب مثل الدواء استخدام عند الشائعة الجانبية االثار بعض تحدث قد

 النسيان أو االرتباك ، الحرارة ، الجلدي الطفح مثل النادرة االثار بعض تحدث وقد ، الجنسي والضعف ارداية الال الحركات ، اإلغماء

 . العضالت انقباض ، اليرقان ،

Fluphenazine 

 

 في عديدة عمليات على يؤثر بالتالي و عملها على يؤثر و( 2-الدوبامين مستقبالت مثل) الدماغ في معينة مستقبالت مع يرتبط

 .وغيرها التقيؤ منعكس و الحرارة درجة و األيض مثل الجسم

  الشخصي االنفصام عالج في يستخدم دواء

 اثاره الجانبية :

 أو الدوخة ، الصالبة ، الرعاش ، الوزن في زيادة ، الغيبوبة ، التعب مثل الدواء استخدام عند الشائعة الجانبية االثار بعض تحدث قد

 الجنسي والضعف ارداية الال الحركات ، اإلغماء
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Pimozide 

 

ات يدعى ما أو الوجه لع ضالت الالإرادية التقلصاتِّ  ت قليل في الدواء هذا يستعمل  اضطراب من يُعانون الذين المرضى لدى Tics العر 

 .Tourette’s disorder توريت

 (.الفُصام) الشخصية انفصام معالجة في الدواء هذا يستعمل

 في للمعالجة الحاجة تقييم إعادة ويجب سنويا ، التخطيط هذا إجراء وتكرار باستخدامه البدء قبل القلب كهربية تخطيط بإجراء ينصح 

 األخرى األدوية مع البيموزيد إعطاء وبتجنب الطبيب، بإشراف جرعته إنقاص أو الدواء سحب يتم بأن يوصى. QT فترة تطاول حال

 األدوية مع إعطائه وتجنب الهيستامين، مضادات وبعض النظم اضطراب ومضادات المالريا مضادات بعض مثل QT زمن تطيل التي

 (.المدرات خاص بشكل) الشاردي التوازن خلل إلى تؤدي التي

Aripiprazole 

   

 المصاحب الحاد الهياج أعراض عالج( االتجاهين ذو االضطراب أو) القطب ثنائيه مرض عالج الشخصية انفصام: في العالج يستخدم

 لعالج االكتئاب مرض عالج في مساعد كعالج( االتجاهين ذو االضطراب أو) القطب ثنائيه لمرض أو الشخصية انفصام لمرض

 التوحد لمرض المصاحبة التهيجية

 على يؤثر و ،(السيريتونين مستقبالت ،1-الهيستامين مستقبالت ،4-الدوبامين مستقبالت مثل) الدماغ في معينة مستقبالت مع يرتبط

 الجانبية األعراض حصول نسبة بانخفاض يتميز. غيرها و بالسلوك مرتبطة الجسم في عديدة عمليات على يؤثر بالتالي و عملها

 .األخرى العالجات مع تالحظ التي هرمية الخارج

 الضغط هبوط هضم عسر تقيؤ، امساك، الوزن، في ازدياد تهدئة تنمل، قلق، هياج، أرق، صداع،: الجانبية العالج أعراض من

 جلدي طفح االنتصابي

Clozapine 

 

 في االنتحاري السلوك خطر تقليل على يساعد و ،(االخرى االدوية فشل بعد) المستعصيه الشخصيه انفصام حاالت عالج في يستخدم

 .المشابهة النفسية االضطرابات أو الشخصية انفصام مرضى
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 على يؤثر و ،(السيريتونين مستقبالت ،1-الهيستامين مستقبالت ،4-الدوبامين مستقبالت مثل) الدماغ في معينة مستقبالت مع يرتبط

 الجانبية األعراض حصول نسبة بانخفاض يتميز. غيرها و بالسلوك مرتبطة الجسم في عديدة عمليات على يؤثر بالتالي و عملها

 .األخرى العالجات مع تالحظ التي هرمية الخارج

 :الجانبية العالج أعراض من

 القلب نبض تسارع

 أرق أو نعاس دوار،

 تقيؤ و غثيان امساك، الوزن، في ازدياد ،(اللعاب افراز في فرط) إلعاب

 المعدة اضطرابات لتقليل الطعام مع ويعطى طعام دون من او مع يؤخذة : ظمالح

Olanzapine, Ziprasidone ، Quetiapine، Risperidone 

 فيتستخدم 

 الشخصية انفصام

 (االتجاهين ذو االضطراب أو) القطب ثنائيه مرض عالج

 (االتجاهين ذو االضطراب أو) القطب ثنائيه لمرض أو الشخصية انفصام لمرض المصاحب الحاد الهياج أعراض عالج

 

  Antidepressantsادوية مضادة لالكتئاب

 االنتقائية السيروتونين قبط إعادة مثبطات

Selective serotonin reuptake  

inhbitors (SSRIs)  

Sertraline 

 

Fluoxetine 

 

Citalopram 

 

Fluvoxamine 

 

Paroxetine 

 

Escitalopram 

 

 

 لالكتئاب المزيل و للمزاج المحسن بتأثيره المعروف العصبي الجهاز في السيريتونين نسبة زيادة علىتعمل ادوية هذه المجموعه 

 تستخدم االدوية السابقة في :

 عالج االكتئاب
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 (Fluoxetine ، Sertralineعالج الوسواس القهري )

 وهن أو تعب صداع، ،اضطراب النوم الجنسية ،دوار، القدرة أو الرغبة انخفاض :الجانبية عراضاال من

Serotonin/Norepinephrine 

reuptake inhibitots (SNRIs) 

Duloxetine 

 

Venlafaxine 

 
 

 العصبية الخاليا يساعد بأنه يعتقد مما العصبي، الجهاز في( النورأدرينالين و السيريتونين) العصبية النواقل نسبة زيادة على عملت

 .االكتئاب أزالة و المزاج تحسين على يساعد بالتالي و ،(العصبية السياالت) بينها فيما الرسائل استقباالت و ارسال على

 (الكبير االكتئاب اضطراب) االكتئاب عالج :في العالج يستخدم

 أو الرغبة انخفاض إمساك الشهية، فقدان الفم، جفاف غثيان، قاق عصبية، أرق، دوار، نعاس، صداع،: الجانبية عراضالأ من

 .التعرق فرط العضالت في ضعف أو وهن الجنسية القدرة

 مضاد االكتاب ثالثي الحلقة

Tricyclic antidepressants (TCAs) 

Doxepin Desipramine Clomipramine Amoxapine Amitriptyline 

Trimipramine Protriptyline Nortriptyline Maprotiline Imipramine 

 

نالين) النورأ بِّينِّْفرين و السيريتونين مادتي تركيز زيادة على تعمل   تعديل على يساعد مما المركزي، العصبي الجهاز في( النورأ دْرِّ

 .االكتئاب ازالة و المريض مزاج

 في ستخدمت

 االكتئاب أعراض تخفيف 

 (Clomipramine) القهري الوسواسي االضطراب عالج في يستخدم

 عراض الجانبية:المن ا

انخفاض الرغبة والقدرة الجنسية، جفاف الفم، نعاس، صداع، انخفاض الشهية، طفح جلدي، عدم وضوح الرؤيه، امساك أو اسهال، 

 ازدياد في الوزن

 Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOI) MAO أنزيم مثبطات

Isocarboxazid Phenelzine 

Tranylcypromine Selegiline 
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 الجسم في نفصانه يؤدي الذي العصبي الناقل) الدوبامين تحطيم عن المسؤول األمين، أحادي أكسيداز انزيم عمل تثبيط على تعمل

 أو األقراص) المرض أعراض تخفيف على يساعد بالتالي و الجسم في الدوبامين تركيز من يزيد مما( الباركينسون أعراض إلى

 .االكتئاب مرض عالج في( جلدية رقعات أو لصقات هيئة على) العالج يستخدم كما(. الكبسوالت

 االكتئاب مرض تستخدم في

 النوم في اضطرابات دوخة، صداع، من االعراض الجانبية :

Atypical antidepressants 

Bupropion 

 

Mirtazapine 

 

 

Bupropion 

 عن باالقالع المرتبطة الجانبية التاثيرات ومن( Nicotine) للنيكوتين االدمان ومن التدخين في الرغبة من  هذا الدواء قللي

 التدخين

 لالكتئاب كعالج ستخدم ايضايو

 Mirtazapine اما الـ

 من المستقبالت بسد يقوم وهو لالكتئاب، المضادة االخرى االدوية لدى عنها تختلف خاصة عمل الية ذو االكتئاب لمعالجة دواء هو 

 جزيئات بتحرير الخاصة( Negative feedback) السلبي االرتجاع المسؤولة الدماغ، في المتواجدة( Alpha 2) 2 الفا نوع

 يزيد ذلك، الى باالضافة. الدماغ في النورابينفرين نسبة من يزيد المستقبالت هذه انسداد(. Norepinephrine) النورابينفيرين

 احتماالت تنخفض وهكذا. السيرتونين لمستقبالت فرعية انواع تثبيط جانب الى( Serotonin) السيروتونين افراز من الدواء هذا

 امتصاص اعادة تعيق التي لالدوية المميزة الجنسي، االداء وتضرر الغثيان، النوم، قلة القلق،: مثل الجانبية االثار حدوث

 .حصرها يتم لم للسيروتونين اخرى مستقبالت بواسطة لالكتئاب المضاد التاثير تحفظ بحيث ،(SSRI) للسيرتونين

 اضطرابات مع باالكتئاب االصابة حاالت معالجة في كبيرة فائدة ذا يكون ان الممكن من وبذلك القلق، لمنع فعال الدواء هذا ان كما

 .باالكتئاب المصابين لدى النوم انماط من الدواء هذا يحسن كما. القلق

 

 headache الصداع
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 قوي كإختالط الصداع إلى ينظر أن ويمكن. المرضية الحاالت من للعديد عرضا   سيكون لكنه ذاته بحد قائما   مرضا   الصداع يعد ال

 مثل معين مرض عن الناتجة األعراض واحدا من يكون أن أو... العنقودي الصداع و التوتري الصداع و الشقيقة مثل عديدة لحاالت

 .الثانوي الصداع و لي,األ الصداع مابين التمييز الصيدلي على لذلك العليا التنفسية الطرق أخماج

 : الصداع تصنيف

 : األولي الصداع_ 1

 الشقيقة -1

 المزمن و الحاد بشكليه التوتري الصداع -2

 المزمن و الحاد بشكليه العنقودي الصداع -3

 المزمن اإلشتدادي قحفي النصف الصداع -4

 للرشح المرفق الصداع -5

 شديد سعال عن الناتج الصداع -6

 الجنسي النشاط مع المترافق الصداع -7

 : الثانوي الصداع_ 2

 المزمن و الحاد الرأس في رض مع المترافق الصداع -1

 وعائية إضطرابات مع المترافق الصداع -2

_  الجمجمة داخل أخماج_  الشوكي الدماغي السائل توتر إنخفاض أو إرتفاع:  وعائية غير إضظرابات مع المترافق الصداع -3

 .الجمجمة داخل أورام

 أخرى إلتهابات عن الناتج الصداع أو الجرثومية أو الفيروسية:  رأسية غير أخماج مع المترافق الصداع -4

 .اإلنسحابية أعراضها أو المخدرات تعاطي مع المترافق الصداع -5

 اإلستقالبية األمراض مع المترافق الصداع -6

 الفم أو األسنان أو أو الجيوب أو النف أو العيون أو النقرة أو الجمجمة في اإلضطرابات مع مترافق وجهي ألم أو صداع -7

 القحفية األعصاب آالم -8

 مصنف غير صداع -9

 : التوتري الصداع:  أوال  

 مستمرة أعراض ودون الشهر في يوم 15 من أق صداع:  الحاد -1 : قسمين إلى يقسم

 . متواصال   يكون و أشهر ستة من ألكثر مستمرا   الشهر في يوم 15 من أكثر صداع المزمن -2

 2/1 النساء من أكثر الرجال الصداع بهذا يصاب

 يزداد و متصاعدا   يبدأ و الرأس فوق ضاغط ثقل بوجود المريض يصفه و نابض غير الرأس مؤخرة في أو الجانب ثنائي جبهي األلم

 . الشدة أو الضغظ حاالت في أسوأ الصداع يكون و احركة عند اليزداد متوسط إلى خفيف األم,  اليوم خالل بالتدريج سوء  
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 : الشقيقة ثانيا  

 الخمسين سن فوق نادرة

 أيام ثالث إلى ساعات عدة من مستمرة

 عن عبارة يكون و ساعة إلى دقائق 5 من تستمرالهالت و الشقيقة حاالت من %25 من أقل النسبة هالت مع:  التقليدية الشقية -1

 3/1 الرجال من أكثر النساء تصيب هي و الضوئي الرهاب أعراضها أهم و عينية أو عصبية هاالت

 : أطوار بثالث الهجمة تتميز و هاالت بدون هي و:  الشائعة الشقيقة -2

 في ضعف و النفسية الحالة و السلوك في تغير يصحبها أيام ثالث إلى ساعات من تستمر و المرض بداية هي و : األول الطور

 الطعام في رغبة و الذاكرة

 صداع:  الثاني الطور

 ساعات لبضع تعب و كسل و بخمول المرض يشعر و الصداع يتالشى : الثالث الطور

 .إقياء أو غثيان مع يترافق أن يمكن و جبهيا   يكون الصداع و

 : العنقودي الصداع : ثالثا  

 و ساعات ثالث حتى دقائق 10 لمدة ويستمر يوم كل من الوقت نفس في يأتي و 60-40 سن في النساء من أكثر الرجال يصيب

 السنتين حتى متقطعة تبقى قد و األعراض بعدها تنقطع أشهر ثالثة من ألكثر يستمر

 للفراش ذهابه بعد ساعة 3-2 لمدة مستيقظا   المرض يبقى حيث ليلية لحاالت المرضى من %50 يتعرض

 جهة نفس في أنفي إحتقان مع ملتحمة إلتهاب و عيني بنفور األلم بداية توصف و العين حجاج منطقة في مضجر الجانب وحيد األلم

 األلم

 .عائلية قصة التوجد كذلك و العنقودي الصداع في إقياء أو غثيان اليحصل

 : الصداع إلى تؤدي حاالت

 الجيوب إلتهاب -1

 العيني اإلجهاد -2

 العين ضغط إرتفاع -3

 السحايا إلتهاب -4

 الصدغي الشريان إلتاهب -5

 العنكبوتي تحت النزف -6

 القوائم مثلث العصب إلتهاب -7

 اإلكتئاب -8

 الجمجمة داخل الشغط زيادة تسبب أمراض -9

 رأسية أذية أو قديد رأسي رض -10
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 ( monis مركبات مع الودي مشابهات – الفموية الحمل مانعات) للصداع مسببة أدوية -11

 OTC ال أدوية

 : العنقودي و التوتري الصداع في المستخدمة األوية:  أوال  

 للحوامل يعطى وال اإلستطباب مضاضات و الدوائية والتداخالت 17 دون لألطفال وصفة عدم اإلنتباه مع:  األسبرين -1

 أشهر 3 عمر حتى لألطفال وصفه يمكن لكن األسبرين من فعالية أقل:  باراسيتامول -2

 لدى يستخدم ال و الكلوي القصور و اإلحتقاني القلب قصور لمرضى اليعطى لذلك إضافة و اإلسبرين تداخالت نفس:  إيبوبروفين -3

 . المرضع أو الحوامل

 سنة 12 فوق لعمر و الباراسيتامول أو األسبرين المسكنات مع بالمشاركة يعطى : الديهيدروكوديئين و الكوديئن -4

 سنة 12 دون لألطفال اليعطى : سوكسينيت المين دوكي -5

 :الشقيقة أدوية:  ثانيا  

1- migraleve : سنة 14 من أكبر للمرضى يعطي و األصفر و الزهري بشكليه 

 

2- Sumatriptan: 

 

 بأنها يعتقد الجسم في معينة مواد تركيز من التقليل على يعمل و الدماغ، أنحاء جميع في الدومية األوعية تضييق على يعمل 

 يستخدم. األخرى الشقيقة أعراض من غيرها و للصوت و للضوء الشديدة الحساسية و الغثيان و الشقيقة صداع تحفيز عن مسؤولة

  التكون من النوبات منع يستطيع ال و الشقيقة، صداع عالج في العالج

 

3- Eletriptan: 
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 الجسم في معينة مواد تركيز من التقليل على يعمل و الدماغ، أنحاء جميع في الدومية األوعية تضييق على يعمل للصداع عالج هو 

 الشقيقة أعراض من غيرها و للصوت و للضوء الشديدة الحساسية و الغثيان و الشقيقة صداع تحفيز عن مسؤولة بأنها يعتقد

 أعراض أن المرضى من العديد يالحظ و التكون، من النوبات منع يستطيع ال و الشقيقة، صداع عالج في العالج يستخدم. األخرى

 على قادرين يصبحون بحيث ملحوظ بشكل تخف لكنها و تماما   األعراض تزول ال قد بينما العالج تناول بعد تماما   تزول الشقيقة

 . .اليومية أعمالهم حياتهم ممارسة

 : عامة مالحظات

 الجمجمة داخل الضغط بزيادة يوحي النهار ساعات مع يتحسن و الصباح في يسوء الذي الصداع

 ورم بوجود يوحي قد الجهد بعد أو السعال عند أو اإلنحناء عند يزداد الذي الغامض الصداع

 عنكبوتي تحت بنزف يوحي الرأس مؤخرة في الفجائي األلم

 أسفله أو الدماغ حول الشوكي لدماغي للسائل دموي وعاء إرتشاح عن ينجم الرأس مؤخرة في حجر كضربة يأتي ألم

 

 Epilepsy & Anti Epilepticالصرع واألدوية المضادة للصرع 

Drugs 

 

 غير دماغية كهربائية شحنات بانفراغ يتصف مرض: بالتعريف هو بالساعة العامة عند يدعى ما أو Falling Disease السقوط داء أو الصرع

 . الدماغية البؤر إحدى من(  متكررة)  ومعاودة مفاجئة نوب بشكل ويأتي ، طبيعية

 والشعور الحس باضطراب ويترافق العضلية واالختالجات التوترية التشنجات مرحلة تليه الذي الوعي فقدان هي للصرع األساسية الصفة

 ( . واإلناث الذكور يصيب)  الجنس بين يفرق وال األعمار جميع في والصغار الكبار يصيب ، الذاتي العصبي الجهاز في واضطراب

 : الصرع أسباب

 . واألحفاد األبناء إلى واألجداد اآلباء من بالمورثات وراثيا   ينتقل : وراثية أسباب

 أسباب وتوجد ، أكسجة لنقص مؤديا   األم عند الحوض ضيق بسبب الجمجمة عظام النضغاط الوليد يتعرض قد الوالدة أثناء : والدية أسباب

 والدة تأخر أن كما( .  الجهاز بهذا الرأس يسحب ثم الجبهة على يطبق جهاز عن عبارة)  السويدي المحجم أو الجنين ملقط كاستخدام أخرى
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 األكسجة نقص إلى يؤدي الذي األمر للضغط الرأس لها يتعرض التي الفترة يزيد(  الحوض ضيق بسبب)  التناسلية الطرق في وبقاءه الطفل

 . مستقبال   الوليد هذا لدى الصرع لحدوث يؤهب مما

 ، المورفين ، الباربيتورات ، الكحول:  مثل عضلية اختالجات تسبب الدوائية المركبات بعض من الفجائي الحرمان إن:  دوائية أسباب

  المورفيني أو الكحولي بالفطام ذلك ويسمى  الكوكائين ، الهيروئين

 اختالف على السحائية االنتانات أن كما ، الممرضة العوامل مختلف بسبب الدماغية واإلنتانات االلتهابات تشمل : الدماغ في مرضية أسباب

 المحوري الطبقي التصوير باستخدام األورام وجود عدم من التأكد يجب لذلك ؛ الدماغ أورام وكذلك ، عضلية اختالجات تسبب أنواعها

 . المغناطيسي بالمرنان والتصوير

 : منها:  استقالبية أسباب

 األوكسجين نقص·  الدم سكر نقص

 ( بيريدوكسين ) B6 فيتامين نقص·  الكالسيوم نقص

 . أحيانا   البالغين وعند األطفال عند واضح بشكل وتظهر الحميات في الحرارة درجة ارتفاع

 ، GABA الوسيط نشاط نقص للصرع المحدثة االستقالبية األسباب أهم من ولعل ، الدماغ في الكيميائية الوسائط في واضطراب تغير حدوث

 بين السيالة انتقال يثبط وهو(  الغليسين فهو الشوكي النخاع في المثبط الوسيط أما)  البصلة نهاية وحتى الدماغ في المثبط الوسيط وهو

 . أيضا   العصبونات مسير وعلى العصبية الخاليا

 . العصبية السيالة انتقال يثبط مما Hyperpolarization استقطاب فرط يسبب GABA ارتفاع

 (:الدماغ مستوى في المثبط الوسيط) GABAللوسيط واالستقالب الحيوي االصطناع

 من ابتداءا   يصطنع البروستاغالندين عدا ما أمينية حموض من بدءا   تصطنع الوسائط كافة ) الغلوتاميك األميني الحمض من االصطناع يبدأ

 بنزع يقوم الذي Glutamic Acid Decrboxylase الغلوتاميك حمض كربوكسيل نازع أنزيم بواسطة(  األراكيدونيك حمض هو دسم حمض

 GABA على فنحصل الغلوتاميك حمض من كربوكسيلية زمرة

 : استقالبية طرق لثالث GABA الوسيط يتعرض

I- التقاط يتم GABA االلتقاط عود تسمى بعملية العصبون نهاية داخل إلى وإعادته Reuptake إلى ليتحول المشبك قبل ما الغشاء يجتاز حيث 

 بين ما مغلقة دارة هنالك وبالتالي غلوتاميناز بأنزيم أسيد الغلوتاميك إلى يتحول بدوره الذي Glutamin Synthase بأنزيم الغلوتامين

 . GABA و الغلوتاميك

II- يستقلب GABA غابا أنزيم بواسطة  aإلى ترانسفيراز غلوتاريك كيتو حمض a- بأنزيم ثم غلوتاريك حمض كيتوa  غلوتاريك كيتو 

 . كريبس حلقة في يتابع ثم ديهيدروجيناز سوكسنيك بأنزيم أسيد فوماريك إلى يتحول الذي أسيد سوكسنيل إلى يتحول ديهيدروجيناز

III- يتحول GABA أنزيم بواسطة GABA أسيد سوكسنيك إلى يتحول ديهيدروجيناز سيمي سوكسنيل بأنزيم ثم ألدهيد سيمي سوكسنيل إلى . 

 الدماغ في)  العصبي النسيج من غرام 1 لكل يكروغرام 1800-1400 بين ما يتراوح بتركيز الدماغ وقشر الدماغ في يتواجد الغلوتاميك حمض

 . الشوكي للنخاع األمامي القرن من غ 1 لكل ميكروغرام 500 بـ الغليسين تركيز يقدر بالمقابل( 

 واالختالجات الصرع لحدوث يؤهب العصبي النسيج في(  للغلوتاميك الفعال الشكل وهو)  والغلوتامات الغلوتاميك تركيز زيادة أن تبين وقد

 هذا فإن GABA الوسيط نشاط زيادة حالة ففي ، بالعكس والعكس الصرع لحدوث يؤهب GABA الوسيط نشاط نقص فإن وكذلك ، العضلية

 . العضلية االختالجات حدوث من يقي

 و جهة من والغلوتامات أسيد الغلوتاميك)  الوسيطين هذين بين وظيفي ديناميكي فيزيولوجي توازن يوجد السوية الحالة في األساس هذا وعلى

GABA هي خاصة مستقبالت للغلوتامات أن تبين وقد ،(  أخرى جهة من NMDA . 

 . العضلية االختالجات نقصان إلى يؤدي مما GABA الوسيط نشاط زيادة على تعمل والباربيتورات الفالبروات مثل مركبات توجد
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 : للصرع السريرية األشكال

 : هي للصرع عديدة أشكال تمييز أمكن

 . Major Epilepsy الكبير الصرع

 . Minor Epilepsy الصغير الصرع

 . Myoclonic Epilepsy الحركي الرمعي الصرع

 . Assalam السالم بصرع ويسمى ، Infanitile Epilepsy التشنجي الطفلي الصرع

 . Psychomotor Epilepsy الحركي النفسي الصرع

 . جاكسون اإلنكليزي الطبيب اكتشفه من أول ألن(  الحركي الصرع)  الجاكسوني الصرع

 . Sensory Epilepsy الحسي الصرع

 . Status Epilepticus المتداخلة الصرعية الحالة

 :  Major Epilepsyالكبير الصرع -1

 الشعور في تغير يسبقه الذي الوعي فقدان من ومعاودة فجائية نوب بحدوث المرض هذا يتصف ، الكبار بصرع يسمى لذلك البالغين يصيب

 في كاضطراب حسي باضطراب أو حركي باضطراب تتظاهر أن إما وهي Aura النسمة بظاهرة هذه وتعرف الحركة في واضطراب والحس

 يحدث والذي الوعي فقدان حدوث من ومنذرة منبئة عالمة فهي ، غريب طعم تذوق أو غريبة رائحة شم أو غريب صوت سماع أو الرؤية

 وحدهم تركهم يجوز وال االجتماعية العناية كل الصرع مرضى نولي أن ويجب. بصرخة ذلك ويترافق األرض على المريض سقوط إلى مؤديا  

 . لحظة أي في للنوبة معرضون ألنهم

 الفترة هذه وتمتد زرقة وتظهر جهديا   التنفس ويصبح والرقبة الوجه عضالت تصيب تشنجات وهي التوترية التشنجات من مرحلة تبدأ بعدها

 . واحدة دقيقة حوالي

 بعضّ  ذلك ويترافق الجذع عضالت مع والسفلية العلوية األطراف في وانبساط انعطاف وتتضمن الرمعية العضلية االختالجات مرحلة تليها

 المدمى الرغوي الزبد وظهور ، الفم جوف داخل دموية نزوف حدوث وبالتالي اللسان في قاطعة جروح حدوث إلى يؤدي الذي األمر اللسان

 الجانبين في أو األمام في الفم فوهة على إما تظهر وهي ، التشنجي الزفير هواء مع اللسان من النازف الدم مع اللزج اللعاب بامتزاج وذلك

 . الكبير الصرع عالمة وهي

(  الإرادي بولي سلس)  عفوي تبول ويحدث القرني المنعكس ينعدم ثم الوترية المنعكسات خاللها تفقد دقائق 3-2 مدة المرحلة هذه تستمر

 . للوعي فاقدا   المريضُ  يزلِّ  ولّما

 أكثر وبعضهم ساعة½  -¼  وحتى دقائق من فتمتد آلخر مريض من تختلف وهذه النوم فترة في المريض ويدخل االختالجات نوبة تهدأ بعدها

 . ساعة من

 سلوك وذا االستفزاز شديد ويصبح ، له حصل ما يعرف وال والصداع الشديد والتعب باإلعياء يشعر المزاج متعكر وهو بعدها المريض يصحو

 . أصابه ما معرفة على اآلخرون أصر ما إذا غيره أو نفسه يؤذي أن ويمكن عدواني

 في االعتماد ينبغي كما E.E.G كهربائي دماغ تخطيط وإجراء الصحيحة السريرية القصة أخذ الطبيب على ينبغي أنه إلى نشير وأخيرا  

  الكثيرة والندبات والكدمات كالجروح واسمة عالمات على التشخيص

 : المعالجة

Phenobarbital Carbamazepine Phenytoin Lamotrigine Primidone 
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 : Minor Epilepsyالصغير  الصرع -2

 . عضلية اختالجات مع يترافق ال بأنه يتميز لكنه ؛ الوعي فقدان من متكررة معاودة بنوب ويتصف واليفع األطفال يصيب

 : الصغير الصرع أشكال

  اليوم في مرات عدة ذلك ويتكرر.  منتصبا   يقف ثم ثوان   عدة ويبقى المفاجئ للسقوط يتعرض فإنه الصغير الصرع بنوبة الطفل إصابة حالة في

 . قصة سرد أو الدرس سرد أثناء االنتباه فقدان هو الصغير للصرع آخر شكل ويوجد

 . مبرر دون الكتابة أثناء الطفل يد من القلم سقوط هو آخر وشكل

 : الصغير الصرع حدوث تعليل

 . E.E.G الكهربائي الدماغ تخطيط بإجراء فيتم التشخيص أما.  طبيعية غير كهربائية شحنات بانفراغ الصغير الصرع حدوث يعلل

 Seizures – Absences – Fits:  أهمها أسماء عدة باإلنكليزية الصرعية النوب تأخذ

  الصغير الصرع عالج في المستخدمة المركبات

 Ethosuximide إيثوسوكسيميد

 

 

 . Na-Valproateفالبروات صوديوم

 

 : العضلي الرمعي الصرع -3
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 مدتها ؛ الجذع وأحيانا   واألطراف الشفاه عضالت يتناول العضالت في وارتجاج واهتزاز عضلية اختالجية نوب بحدوث النوع هذا يتصف

 العضلية المقوية لفقدان يتعرض وقد.  طبيعية غير كهربائية شحنات انفراغ سببه وعي فقدان وجود بعدم تتميز ، ثوان   5-2 حوالي قصيرة

 . المقوية بفقدان بل الوعي بفقدان يعلل ال وهذا السقوط إلى مؤديا  

 : المعالجة

Diazepam 

 

Nitrazepam 

 

Clonazepam 

 

 

 : Assalam(  السالم صرع)  التشنجي الطفلي الصرع -4

 والجذع الصدر عضالت في التشنجات من ومتكررة معاودة بنوبات ويتميز(  أشهر الستة تحت) العمر من األولى األشهر في األطفال به يصاب

 التحية أداء وضعية الطفل ليأخذ بعضها على وتتقارب لألمام تتجه تجعلها العلوية األطراف عضالت أن كما انعطافية بأنها تتميز والبطن

 . E.E.G إجراء يجب وللتشخيص المصاب الطفل عند للوعي وفقدان وبكاء شديد ألم ويرافقه(  السالم)  لآلخرين

 : المعالجة

 . الديازيبام يعطى أن ويمكن الكلونازيبام وأفضلها البنزوديازيبين مركبات الطفل يعطى

 : الحركي النفسي الصرع -5

 نوب تحدث حيث الدماغية البؤر إحدى من طبيعية غير كهربائية شحنات انفراغ وسببه وذهانية وحركية ونفسية حسية اضطرابات تحدث وفيه

 أخطرها سلوكية حركية واضطرابات الفكر وتغيم الذهاني واالضطراب السلوك واضطراب بالهلوسة تتظاهر والسلوكية النفسية االضطرابات من

  ثانية مرة وارتداؤها المالبس خلع – تركيبها وإعادة األزرار فك – وإغالقه الباب فتح مثل هادفة غير سلوكية حركات حدوث

 : ظاهرتين وجود الحظ الذي Linno لينو ومنهم الفرنسيون درسها أخرى أعراض وتوجد

 . الغرباء على بالتعرف الشديدة الرغبة بإبداء وتتميز : De Javoux جافو دي ظاهرة

 . واألصدقاء األقرباء على التعرف عدم وهي : Ga Mevoux فو جامي ظاهرة

 : الجاكسوني أو الحركي الصرع -6

 في أو الفم زاويتي إحدى عضالت في أو األطراف نهايات في الجانب وحيد الرجفان أو العضلي االختالج من معاودة نوب شكل على يتظاهر

 . مستمر بشكل كاإلبهام اليد أصابع إحدى في أو األجفان

 . E.E.G إجراء يجب وللتشخيص

 : المعالجة

 ( . والديازيبام الكلونازيبام مثل)  البنزوديازيبين مركبات إعطاء

 : الحسي الصرع -7

 . ومتكررة معاودة نوب بشكل وتحدث  الكاوي أو الحارق بالحس الشعور أو الخدر أو النمل بحس كالشعور حسية اضطرابات تظهر
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 .المؤقت العمى أي العابر البصر فقدان أو المعة ضوئية حزم رؤية شكل الحسي الصرع يأخذ قد كما

 . الكهربائي الدماغ تخطيط إجراء يتطلب حركي أو سلوكي أو حسي اضطراب كل : مالحظة

 : المتداخلة الصرعية الحالة -8

 منها %20 ونسبة الوعي وفقدان العضلي االختالج استمرار مع األخرى تلو الواحدة الصرعية النوب فيها تتداخل الصرع أشكال أخطر وهي

 تناول على ومعند مطاوع غير بأنه الصرع مريض يتميز حيث.  الصرع مريض قبل من األدوية تناول إهمال حدوثها وسبب ، بالوفاة تنتهي

 ( . C.N.S لـ مثبطة ألنها)  تثبيطا   و ارتخاء   له ستسبب األدوية أن يعرف ألنه له الموصوفة األدوية

 : العالج

 . فينوباربيتون – فينيتوئين – ثيوبنتون صوديوم – ديازيبام – كلونازيبام : بالوريد حقنا   التالية المركبات إحدى بإعطاء

 . Ataxia الرنح شكل يأخذ المتداخلة الحالة في الصغير الصرع : مالحظة

 يعتمد المعالجة ونجاح الصرعية النوب بين زمني تباعد إحداث إلى المعالجة وتهدف للصرع شاف   دواء اآلن حتى يوجد ال أنه نذكر ختاما   و

 مراقبة مع الحياة مدى المعالجة وتستمر المعالجة نجاح على ذلك دل أكثر المسافة هذه تباعدت فكلما النوب بين الفاصلة المسافة على

-10 الدراسات بعض في) بالزما هو للفينوباربيتون الفعال العالجي التركيز فمثال   T.D.M العالج أثناء الدواء تركيز برصد الجانبية التأثيرات

 10 من ألقل انخفض وإذا للفينوباربيتون السمية التأثيرات فوق التركيز مل 1/ميكروغرام 20 هذا ارتفع فإذا(  مل/ميكروغرام 20

 . فعاليته تظهر مل/ميكروغرام 40 تنعدم مل/ميكروغرام

 

 للصرع المضادة المركبات تأثير آليات

 : آليات إلى التأثير آليات تصنف حيث Goodman and Gilman كتاب ذكره ما أفضلها نظريات عدة توجد

 . الصوديوم قنوات في والعطالة الخمود فترة وإطالة تعزيز -1

 . GABA الحيوي الكيماوي الوسيط كثافة وزيادة تعزيز -2

 . T النمط من الكالسيوم قنوات إغالق -3

 : الصوديوم قنوات في والعطالة الخمود فترة إطالة طريق عن التأثير آلية – أوال  

 :يلي ما الصوديوم قنوات في والعطالة الخمود فترة وتعزيز إطالة على تعمل التي المركبات وتشمل

 Carbamazepine كاربامازيبين

 

 Phenytoine الفينيتوئين

 

 Na – Valproate الصوديوم فالبروات

 

  Lamotrigine الموترجين

 

 

 (Guyton) الفعل كمون عن فيزيولوجية لمحة

 الصوديوم لقنوات التفعيل بوابة الحالة هذه في وتكون فولط ميلي 90–(  الكبيرة العصبية األلياف في)  الراحة حالة في الغشاء كمون يعادل

 النهاية قرب واحدة بوابتين بوجود بالفولتاج المبوبة الصوديوم قنوات تتميز)  مفتوحة الصوديوم لقنوات التعطيل بوابة تكون بينما مغلقة

 ( . Inactivation Gate التعطيل بوابة وتدعى للقنية الداخلية النهاية قرب والثانية Activation Gate التفعيل بوابة تدعى للقنية الخارجية

 ميلي 50– و 70– بين عادة يتراوح فولتاج إلى النهاية في يصل بحيث الراحة حالة في عليه هو مما سلبية أقل الغشاء كمون يغدو عندما

 أن الصوديوم لشوارد يمكن الطور هذا خالل المفتوحة الوضعية إلى يقلبها التفعيل بوابة في مفاجئ شكلي تبدل إلى يؤدي هذا فإن ؛ فولط

 . االستقطاب زوال حدوث إلى ذلك مؤديا   ضعفا   5000-500 للصوديوم الغشاء نفوذية مضاعفة   القنوات عبر الداخل نحو تتدفق
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 على الصوديوم دخول توقف إلى يؤدي الذي األمر التعطيل بوابة إغالق على يعمل الصوديوم قنوات فتح إلى أدى الذي الفولتاج زيادة وإن

  فولط ميلي 90– إلى الغشاء كمون لتعيد ومترق   بطيء وبشكل باالنفتاح البوتاسيوم قنوات تبدأ ذلك وأثناء مفتوحة التنشيط بوابة أن من الرغم

 تستعيد وبعدها فعل كمون أي يحدث أن يمكن ال ،وفيها العصيان بفترة انغالقها لحظة من ابتداء   التعطيل بوابة انفتاح لعود الالزمة الفترة تدعى

 . جديد من الفعل كمون إحداث على قادرة وتصبح نشاطها الصوديوم قنوات

 يثبط الذي األمر العطالة أو الخمود بوابة تنشيط خالل من العصيان فترة أو زمن إطالة على تعمل بأنها اآللية هذه حسب المركبات آلية تعلل

 . الصرع مرض ترافق التي التردد عالية العصبية السياالت انتقال

 :الكلور قنوات وفتح تنشيط خالل من كثافته وزيادة   GABAالوسيط نشاط تعزيز آلية – ثانيا  

 : التالية المركبات تشمل اآللية بهذه تعمل التي واألدوية

  فيغاباترين

 

 الصوديوم فالبروات

 

 غابانتين

 

 بينزوديازيبينات

 

 الباربيتورات

 

 

 طريق عن العصبية السيالة انتقال تثبيط وهو هام وطبيعي وظيفي بدور ويقوم المشبك مستوى في GABA الوسيط يتواجد الطبيعية الحالة في

 وتمثلها للعصبونات منشطة خاصة مستقبالت العصبية الخاليا مستوى في توجد الوقت نفس وفي ،  GABA Aتدعى خاصة مستقبالت

 (  الغلوتاميك لحمض الفعال الشكل وهو)  والغلوتامات الغلوتاميك حمض مستقبالت

 : الغلوتامات مستقبالت من نوعين تمييز أمكن وقد

 . N-Methyl D-Aspartate Receptors أسبارتات -D مثيل -N مستقبالت : N.M.D.A مستقبالت

 a -Amino-3-Hydroxy-5-Methylأسيد بروبيونيك إيزوكسازول مثيل 5 هيدروكسي 3 أمينو ألفا مستقبالت أو : A.M.P.A مستقبالت

Isoniaside Probionic Acid 

 األمر GABA(A) المستقبالت وتنشيط GABA المثبط الوسيط ومستوى كثافة زيادة على تعمل بأنها الدوائية المركبات هذه تأثير آلية تعلل

 شوارد عبور تنشيط إلى مؤدية الكلور قنوات فتح طريق عن المشبك بعد ما العصبونات إلى العصبية السيالة انتقال تثبيط إلى يؤدي الذي

 . والعصبونات العصبية الخاليا غشاء في Hyperpolarization استقطاب فرط حدوث وبالتالي داخلها إلى الخلية خارج من الكلور

 : إلى الطريقة بهذه تعمل التي الدوائية المركبات تقسم

 وفرط الكلور قنوات فتح وبالتالي GABA(A) المستقبالت تنشيط على تعمل الباربيتورات وكذلك(  كلونازيبام مثل)  البنزوديازيبين مركبات

 . االستقطاب

 . الطبيعي االصطناع امثال 3 بمعدل GABA للوسيط الحيوي االصطناع تنشيط على ويعمل : بنتين GABA مركب

 التجاري االسم هو والفيغاباترين GABA مستوى فيرتفع أميناز ترانس GABA انزيم نشاط تثبط على يعمل : Vigabatrin الفيغاباترين مركب

 .غابا فنبل غاما لمركب

 : هما األنزيمات من نوعين يثبط : الفالبروات مركب

 GABAأميناز ترانس . 

GABA ترانسفيراز أسيد كيتوغلوتاريك ألفا  (استقالب انظر GABA . ) 

 : الفولتاج على المعتمدةTنمط الكالسيوم قنوات إغالق طريق عن التأثير آلية– ثالثا  

 : الصغير للصرع المضادة األدوية هي الطريقة بهذه تعمل التي واألدوية

 Ethosuximide إيثوسوكسيميد
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 Valproate الفالبروات

 عبر الكهربائية للشحنات انفراغ الصغير الصرع نوبة أثناء فيها يحدث البصري السرير مستوى في المتواجدة العصبونات أن الدراسات تبين

 ، الصغير الصرع نوبة حدوث وبالتالي االستقطاب زوال إلى يؤدي الذي األمر الكالسيوم شوارد وتدفق الفولتاج على المعتمدة الكالسيوم قنوات

 Wave and والشوك الموجة مخطط باسم يعرف الكهربائي الدماغ تخطيط موجات أشكال من شكل ظهور إلى الشحنات هذه انفراغ ويؤدي

Spike والذروة القبة مخطط أو Spike and Dome الثانية في مركبات ثالث بظهور يتميز والذي . 

 قنوات عبر الشحنات تدفق إعاقة على تعمل بأنها الدوائية المركبات هذه تأثير آلية تعلل تعمل بأنها الدوائية المركبات هذه تأثير آلية تعلل

 القناة هذه بوابة بإغالق وذلك الكالسيوم

 . السابقة الثالث باآلليات تعمل الفالبروات مثل المركبات بعض :1 مالحظة

 للكالسيوم الحاصرة األدوية وتعمل L, N , T , P , Q هي الكالسيوم قنوات من أنواع خمسة على التعرف من الباحثون تمكن :2 مالحظة

 . T نمط الكالسيوم قناة محاصرة على الصغير للصرع المضادة األدوية تعمل بينما ، L نمط القناة محاصرة على للضغط الخافضة

 الصرع عالج في المستخدمة األدوية دراسة

 : الكبير الصرع عالج في المستخدمة األدوية – أوال  

 : التالية األدوية على وتشمل

 :  Phenobarbitoneالفينوباربيتون -1

 

 . التأثير طويلة الباربيتورات من:  فئته

 . Gardenal:  التجاري االسم ®

 . مستقبالته وتنشيط  GABAالوسيط نشاط زيادة على الفينوباربيتون يعمل :التأثير آلية

 ( . مساء   صباحا  )  دفعتين على أو الطعام بعد واحدة دفعة على يوميا   ملغ 200-60 وسطيا   ، المريض وزن من كغ/ملغ 2.5-2 : الجرعة

 (المريض وزن حسب دائما   تعطى الصرع أدوية جرعات)

 . بالزما مل/ميكروغرام 40-10 البالزما في :الفعال العالجي التركيز

 : Primidone البريميدون -2
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 . إيثايالميد فنيل و فينوباربيتون إلى الكبد في ؛يستقلب الباربيتورات من وليس Pyrimidine Dione أون داي بايريميدين مشتقات من :فئته

 . اإلنكليزي ICI لمعمل Mysoline:  التجاري االسم®

 . االستقطاب فرط وحدوث الكلور شوارد وتدفق مستقبالته وتنشيط GABA الوسيط بزيادة تأثيره آلية تعلل : التأثير آلية

 . أقصى كحد ملغ 1500 إلى 250 من وسطيا   ، الوزن من كغ/ملغ 25-10 بمعدل الفم طريق عن يعطى : الجرعة

 . بالزما مل/ميكروغرام 25-10 هو والذي الفعال العالجي التركيز إلى للوصول أيام 4-3 تناوله يتطلب :الفعال العالجي التركيز

 . ( يوم/ملغ 1500-500 أي)  يوميا   مرات 3 ملغ 500-250 إلى نصل حتى تدريجيا   تزداد ملغ 50 صغيرة بجرعة نبدأ : العالج طريقة

 في آالم – الفوليك حمض بنقص الخاليا كبير دم فقر – تحسسية جلدية اندفاعات –(  Ataxia رنح)  توازن اضطراب : الجانبية التأثيرات

 . اللثة

 مركب ويمثلها هيدانتوئين فنيل داي مشتقات -3

 :  Phenytoinالفينيتوئين 

 

 . Phenytoin–Phenytolin–Epanutin–Dilantin منها عديدة أسماء له: التجاري االسم ®

 . ملغ 100 و 50 أقراص : الصيدالنية األشكال

 مل 5/ملغ 30 لألطفال شراب

 ملغ 100 تحاميل

 ( . ملغ 100 تحوي أي)  مل 2 الحبابة سعة مل/ملغ 50 حبابات

 تجريبيا   المحدث العضلي لالختالج المضادة تأثيراته تجريبيا   لهما ،وتبين المركب هذا اكتشاف من 1938 عام وميريت بتنام تمكن : اكتشافه

 الصرع داء معالجة في يستخدم ال لكنه ، الحركي والنفسي الكبير الصرع في منه االستفادة إمكانية ثبت ثم ؛ الكهربائية الصدمة طريق عن

 . الصغير

 للغالف مثبتا   تأثيرا   له أن وتبين ، العصيان فترة إطالة وبالتالي الصوديوم قنوات في الخمود فترة وغطالة تعزيز على تعتمد :التأثير آلية

 . الغالف هذا طرفي على الشاردي التبادل يعيق حيث العصبوني
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 : الدوائية الحرائك

 فهو األساس هذا وعلى ، Pka = 9.2 ضعيف حمضي فهو له األساسي التركيب أما الصودي الملح بشكل الفينيتوئين يحضر : االمتصاص

 يصل الفعال العالجي التركيز إلى للوصول أيام عدة ويتطلب منتظم وغير بطيئا   امتصاصه فيكون األمعاء في أما المعدة طريق عن جزئيا   يمتص

 . تناوله من ساعات 8 بعد البالزما في األعظمي للتركيز

 . %90 ارتباطه قوة البالزما بروتينات مع االرتباط قوية األدوية من يعتبر : واالنتشار التوزع

 : بطريقتين الكبد في يستقلب : االستقالب

 . الفينيل حلقة وفتح اإلماهة

 . ببطء ينطرح بأنه يتميز وهو الكلية طريق عن لالنطراح قابال   يصبح وبالتالي غلوكورونيد فينيتوئين لتشكيل الغلوكورونيك بحمض االقتران

 . يوميا   جرعات ثالث على مقسمة(  ملغ 500-200 وسطيا   أي)  كغ/ملغ 7-4 بمعدل الفم طريق عن يعطى : الجرعة

 يجب لذلك ، مل/ميكروغرام 40-25 من أكثر تجاوزه حال في السمية تأثيراته وتظهر ، بالزما مل/ميكروغرام 20-10 : الفعال العالجي التركيز

 . T.D.M العالج أثناء الفعال العالجي التركيز رصد

 : والجانبية الدوائية التأثيرات

 Cerebellar Vestibular System المخيخي الدهليزي الجهاز في اضطراب ويحدث يسبب:  والمحيطية المركزية العصبية الجملة على

 أفقية نوعين منها ونميز السريعة العين مقلة حركة هي بالتعريف والرأرة)  Horizontal Nystagmus األفقية الرأرأة بحدوث تتجلى

 والنعاس والدوار الكالم وتلعثم والتطوح الرنح وظهور التوازن باضطراب ذلك ،يترافق بالزما مل/مكغ 20 تجاوزه عند وذلك(  وشاقولية

 إلى إضافة الوخيم العضلي بالوهن االشتباه حد إلى يصل قد عضلي وارتخاء المرضى بعض عند األطراف في ورجفان العام بالتعب والشعور

 . أخرى ذهانية وحاالت النفسي واالكتئاب األعصاب وهن

 داخل األسنان ميناء ينطمر قد والخطرة المتقدمة الحاالت بعض وفي Gingival Hyperplasia اللثة ضخامة الفينيتوئين يسبب:  اللثة على

 تفكيك عن المسؤول كوالجيناز أنزيم نشاط بتثبيط ويقوم عال بتركيز اللعابية الغدد طريق عن ينطرح الفينيتوئين أن ذلك في السبب يعلل ، اللثة

 . C فيتامين توفر ذلك ويتطلب برولين والهيدروكسي البرولين أهمها أمينية حموض إلى(  الغراء)  الكوالجين جزيئات

 المرضية الحالة أما ، آخر بدواء استبداله أو البالزما في الدوائي التركيز برصد والقيام الفينيتوئين جرعة تخفيف طريق عن تتم:  المعالجة

 . Gingivectomy اللثة تسليخ أو خزع بعملية يقوم حيث األسنان طبيب إلى المريض فيرسل

 تتراهيدروفوالت مستوى في نقصا   يحدث حيث الخاليا كبير دم فقر بأنه يتميز الذي الفوليك حمض بنقص دم فقر يسبب:  دموية تأثيرات

 الكبدية الميكروزومات في األنزيمات بتحريض وذلك الشوكي الدماغي والسائل الدم في الفوليك حمض من الفعال الشكل وهو مونوغلوتامات

 . T.H.F والـ الفوليك حمض الستهالك

 بعض تأثير آلية تعلل لذلك ، المريض لصالح وهذا الصرعية للنوب ومباعد مثبط تأثير له والفوالت الفوليك حمض نقص أن الدراسات تبين

 أن لهما تبين حيث 1972 عام وجنكينز سبكتر الباحثان إليه توصل ما وهذا الفوالت مستوى تنقص بأنها للصرع المضادة الدوائية المركبات

 السبب ولهذا العضلية واالختالجات الصرعية النوب لحدوث يؤهب الحيوانات عند تجريبيا   الدماغي النسيج مستوى في الفوالت مستوى زيادة

 وإنما الفوليك حمض يعطى ،وال والفينوباربيتون والفينيتوئين البريميدون مركبات عن الناجم الفوليك حمض بنقص الدم بفقر اإلصابة حالة في

 يوميا   ملغ 6-3 تعادل وبجرعة سيتروفورم الكبدي بالعامل أيضا   يسمى الذي Folinic Acid الفولينيك حمض وهو منه المرجع الشكل يعطى

 . مل/ملغ 3 بتركيز حبابات شكل على يوجد حيث بالعضل حقنا  

 والبيرميدينية البورينية األسس بناء وفي الحمراء الكريات تشكيل في الفوليك حمض يساهم

 فيتامين بوصف المعالجة تدعم لذلك واألسنان العظام على تثبته في الكالسيوم ونقص D فيتامين مستوى في نقصا   يسبب:  العظام مستوى في

D وخاصة D3 إلى إضافة وذلك كالسيفرول كولي هيدروكسي داي 25-1 وهو الفعال الشكل إلى يستقلب الذي كالسيفرول كولي باسم المعروف 

 . الكالسيوم
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)  Oteoporosis العظام وتثقب Osteomalacia العظام لين و Rickets الرخد إلى بالفينيتوئين المعالجة عند المريض يتعرض كما

 . والكالسيوم D3 الفيتامين نقص نتيجة(  العظام بتفخخ عاميا   المعروفة

 : التالية التشوهات ويسبب الحمل أثناء المشيمي الحاجز الفينيتوئين يجتاز : للجنين المشوهة التأثيرات

 . األرنب شفة – مشقوق شوك – الحنك سقف انثقاب

 أورام لحدوث يؤهب أن ويمكن اللمفاوية العقد في وضخامة جلدية واندفاعات تحسسية تأثيرات الفينيتوئين يسبب : التحسسية التأثيرات

 .خبيثة لمفاوية

 بعض ، الطعام بعد بتناوله عليها يتغلب التأثيرات وهذه الهضم وعسر شرسوفية وآالم بغثيان تتجلى : الهضم جهاز مستوى في التأثيرات

 . الكبد في التهابا   يحدث أن يمكن أنه بينت الدراسات

 . الفتيات عند حتى الشفتين أعلى الوجه على االستشعار حالة ويسبب األشعار نمو من الفينيتوئين يزيد : جلدية تأثيرات

 في(  PBI)  مستواه يتراوح الذي PBI البروتين مع المرتبط اليود مستوى في ونقصا   الدرقية الغدة نشاط في نقصا   يسبب : هرمونية تأثيرات

 . الدرقية الغدة نشاط نقص المديد االستعمال مع يسبب والذي ، بالزما مل 100/ميكروغرام 8-4 السوية الحالة

 هذه من يستفاد ولذلك والكينيدين أميد البروكائين مثل مثله)  وريديا   إعطائه عند القلب عضلة نشاط الفينيتوئين يثبط : القلب عضلة على

 .( االشتدادي البطينات تسرع معالجة في الخاصة

 

 

 

 

 : Carbamazepine كاربامازيبين -4

 

  1953 عام اكتشافه تم ، Iminostilbine إيمينوستلبين مشتقات من :فئته

 . Tegretol: التجاري االسم ®

 . نشاطها استعادة على القنوات هذه قدرة من وينقص الصوديوم لقنوات الخمود فترة إطالة على يعمل : التأثير آلية

 أعراض معالجة وفي التوائم مثلث العصب وألم التهاب معالجة وفي الحركي النفسي والصرع الكبير الصرع معالجة في يستخدم :استخداماته

 على الحالة هذه في يعمل وحيث األخيرة للحالة بالنسبة يوميا   مرات ثالث ملغ 200 بمعدل ويعطى التفهة والبيلة الكحولي االنسحاب متالزمة

 . الخلفية النخامى من ADH الـ هرمون تحرر تنشيط

 . األمعاء طريق عن جيد بامتصاص الكاربامازيبين يتمتع
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 . يوميا   ملغ 500-200 فهي األطفال عند الجرعة أما ، البالغين عند ملغ 1200-600 وسطيا   يعادل ما أو وزن كغ/ملغ 15-10:  الجرعة

 . يوميا   مرات ثالث ملغ 200 فيعطى الكحولي االنسحاب عن الناجم االرتعاشي الهذيان حدة لتخفيف أما

 . بالزما مل/ميكروغرام 10-4 بين الفعال العالجي تركيزه

 

 : الجانبية التأثيرات

 حدوث بسبب)  الرؤية في وتشوشا   واضطرابا   الفم في جفافا   يسبب فهو أتروبينية تأثيرات له أي كولين األستيل لقدرة مضاد – جلدية اندفاعات

 العظام نقي على يؤثر أنه كما الدموية الصفيحات عدد نقص مثل دموية تأثيرات أيضا   وله(  أفقية ورأرأة الهدبية العضلة وشلل الحدقة توسع

 ؛ الدم ونقل الدواء بإيقاف الالتصنعي الدم فقر ويعالج(  القص عظم من)  العظم نقي من خزعة بأخذ يشخص والذي التصنعي دم فقر ويسبب

 . كبدية واضطرابات غثيان:  هضمية تأثيرات له أن كما

 

 : الصغير للصرع المضادة األدوية - ثانيا  

 تنفرغ الصغير الصرع نوبة حدوث حال في أنه وجد وقد ، عضلية اختالجات حدوث دون الوعي فقدان من نوب بحدوث يتميز الصغير الصرع

 3 بمعدل تحدث(  شوكة – موجة)  مركب تشكل بأنها تتميز منخفض تردد ذات كهربائية شحنات البصري السرير في العصبونات من شحنات

 زوال حدوث إلى يؤدي الذي األمر الشوارد وتدفق T نمط الكالسيوم قنوات انفتاح بسبب وذلك الواحدة الثانية في شوكة – موجة مركبات

 . الصغير الصرع نوبة تحدث وبالتالي استقطاب

 . T نمط الكالسيوم قنوات عبر Ca++ الكالسيوم شوارد تدفق في إعاقة إحداث على لعالجه المستخدمة األدوية وتعمل

 

  األدوية هذه وتشمل

 :  Succinimide Derivativesالسوكسنميد مشتقات -1

 : منها ونذكر

 Zarontin بالزارونتين ويعرف Ethosuxemide إيثوسوكسميد

 : بدراسته نكتفي لذلك واستعماال   أهمية أكثرها من إيثوسوكسميد ويعتبر

 : Ethusuxemide إيثوسوكسميد

 

 . Zarontin: التجاري االسم ®

 . مل 5 كل في ملغ 250 بتركيز شراب شكل على فيحضر لألطفال أما ، ملغ 250 كبسوالت شكل على يحضر : الصيدالني الشكل

 يوميا   ملغ 1000-250 دفعتين على الجرعة هذه إعطاء ويفضل ، يوميا   الجسم الوزن من كغ/ملغ 20-10 : الجرعة
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 . بالزما مل/ميكروغرام 100-40 : الفعال العالجي التركيز

 :الجانبية التأثيرات

 إلى إضافة الجلدية كاالندفاعات تحسسية عالمات – صداع – وقياء غثيان – واألمعاء للمعدة المخاطي الغشاء تخريش – شرسوفية معدية آالم

 لدى أيضا   تحدث والتي ، Phrenic Nerve الحجابي العصب تنبيه نتيجة تحدث التي Hiccup(  الفهقة)  الفواق هي مزعجة أخرى عالمة

 . للسرطان المضادة األدوية تناول

 ( الفواق)  الفهقة عالج

 . الثلج من مسحوق أو قطعة تناول

 عالمة فتزول دقيقة 1 -½  لمدة الزفير هواء بتنفس الشخص ويقوم النايلون من كتيم كيس الرأس على يوضع السابقة الطريقة تفد لم إن

 . االختناق خشية شديد بحذر تطبيقها يجب الطريقة وهذه ، الفهقة

 منه يعطى حيث(  وإقياء غثيان مضاد)  أخرى دوائية تأثيرات عدة وله ، الذهان مضادات من وهو الفهقة حدة من يخفف كلوربرومازين مركب

 . الفهقة إليقاف العضلي بالحقن ملغ 50-25 حوالي

 :Valproic Acid الفالبرويك حمض -2

 

 Depakine الديباكين باسم تجاريا المعروف الصودي ومشتقه 

 . الصغير الصرع إلى إضافة والحركي العضلي والرمعي والبؤري الكبير الصرع من أنواع عدة معالجة في يفيد

 : الثالثة باآلليات تأثيره آلية تعلل :التأثير آلية

 . العصيان فترة زيادة على يعمل وبالتالي الصوديوم قنوات في الخمود فترة وإطالة تعزيز على يعمل

 كيتوغلوتاريك a إلى GABA يحول الذي ترانسفيراز كيتوغلوتاريك a أنزيم تثبيط بآلية وذلك GABA المثبط الحيوي الوسيط زيادة على يعمل

 . ألدهيد سيمي سوكسنيك إلى GABA يحول الذي(  أميناز ترانس غابا)  GABAT يثبط كما ، أسيد

 . T نمط الكالسيوم قنوات خالل من Ca++ وعبور انفراغ يعيق

-200 وسطيا   يعادل ما أو الوزن من كغ/ملغ 20-10 بتناول التركيز هذا تأمين يتم بالزما مل/ميكروغرام 100-50 : الفعال العالجي التركيز

 . مساء   و صباحا   جرعتين على مقسمة يوميا   ملغ 1200

 

 : الجانبية التأثيرات

 ( . أرجية)  تحسسية تأثيرات

 . كبدي قصور وبداية الكبدية الخلية وظيفة في تأذ   لحدوث يؤهب مما SGPT أنزيم الفابروئيك حمض ينشط : كبدية تأثيرات

 مشقوق شوك : للجنين مشوهة تأثيرات

 . الغدية األورام نوع من سرطانات



156 

 

 ركودي يرقان

 . المحببة الكريات عدد نقص : دموية تأثيرات

 : التشنجي الطفلي والصرع العضلي الرمعي للصرع المضادة األدوية - ثالثا  

 :ويمثلها البنزوديازيبينات مركبات المعالجة هذه في نستخدم

 Valium بالفاليوم تجاريا   المعروف Diazepam ديازيبام

 Mogadon بالموغادون تجاريا   المعروف Nitrazepam نترازيبام

 Rivotril ريفوتريل بـ تجاريا   المعروف Clonazepam كلونازيبام

 

 : Nitrazepamنترازيبام  -1

 

 . ملغ 10-5 : الدوائية الجرعة

 الدوائي االعتياد : الجانبية التأثيرات

 المشية في واضطراب رنح مع عضليا ارتخاء   يسبب كما

 األشخاص بعض عند تحسسية تفاعالت

 . القصبية والمفرزات اللعابية الغدد مفرزات زيادة

 . منوما   تأثيرا   له أن كما الصغير الصرع نوب معالجة في منه يستفاد :السريري االستعمال

 

 . السابق من أقوى وهو:  Clonazepamكلونازيبام  -2

 

 في يفيد كما الصغير والصرع السالم صرع و(  العضلية الرمعية)  االرتجاجية الصرعية الحاالت معالجة في منه يستفاد :السريري االستعمال

 . بالوريد حقنا   يعطى أن الحالة هذه في يشترط لكن المتداخلة الصرعية الحالة معالجة
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 : العمر حسب األطفال : الجرعة

 . يوميا   ملغ 1-½  يعطى العمر من الواحدة السنة حتى أشهر عدة من

 . يوميا   ملغ 3-1.5 : سنوات 1-5

 . جرعات 3 على مقسمة يوميا   ملغ 6-3 : سنة 6-12

 الحالة في وذلك ساعة 24/ملغ 10 نتجاوز ال أن ويجب جرعات عدة على مقسمة يوميا   ملغ 8-4 وهي البالغين جرعة تعطى العمر هذا بعد

 . المتداخلة الصرعية

 . بالزما مل/نانوغرام 70-20 : الفعال العالجي التركيز

 .والدوار الكالم وتلعثم الرنح يسبب كما للعضالت ومرخ   منوم بتأثير يتميز : الجانبية التأثيرات

 أحداألدوية بحقن المعالجة وتتم بالوفاة ينتهي منها %20 خطرة حالة وهي: المتداخلة الصرعية الحالة عالج في المستخدمة االدوية –رابعا  

 :فقط الوريد في التالية

I- بنزوديازيبين مركبات: 

 :Diazepamديازيبام  -1

 

 50 وكحدأقصى(  آخر دواء أي مع مزجه يجوز وال)  مباشرة بالوريد ملغ 10-5 بحقن ونبدأ الوزن من كغ/ملغ0.2بمعدل للبالغين ويعطى 

 .ساعة 24/ملغ

 :Lorazepam لورازيبام -2

 

 24 في ملغ 10 له األقصى والحد كغ/ملغ 0.1 بمعدل ويعطى ، وأقراص حبابات شكل على ويحضر Ativan أتيفان باسم تجاريا   ويعرف 

 . ساعة

 : Clonazepam كلونازيبام -3
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 . ساعة 24/ملغ 10 عن تزيد ال أن على الحاجة حسب زيادتها ويمكن يوميا   ملغ 1-0.5 جرعته . Rivotril ريفوتريل بـ تجاريا   ويعرف 

II- ثيوبنتون  صوديوم -1 وأهمها :الباربيتوراتNa-Thiopentone : 

 

 .ساعة 24/غ 1 له األقصى والحد وزن كغ/ملغ 8-4 يعادل ما أو بالوريد حقنا   يوميا   ملغ 600-300 بمعدل ويعطى تجاريا   البنتوثال 

 3-2 يعادل ما أو يوميا   ملغ 500-200 بمعدل الوريدي بالحقن يعطى تجاريا   Gardenal الغاردينال:  Phenobarbitone فينوباربيتون -2

 . ساعة 24/غ 1 تجاوز عدم شريطة كغ/ملغ

III- هيدانتوئين فنيل داي مشتقات(DiphenylHydantoine(D.P.H: 

 ساعة 24 في غ 1 أقصى وكحد كغ/ملغ 7-4 بمعدل بالوريد حقنا   ملغ 250 بمعدل يعطى : فينيتوئين

  Anxiolytics and Sedatives القلقوحاالت   المهدئاتادوية 

 :يلي ما تشمل

 . Benzodiazepines(BDZs) البنزوديازيبينات

 اهم االدوية تشمل

long acting 

Clonazepam Clorazepate Diazepam 

 

intermediate acting 

Bromazepam Temazepam Lorazepam 

  

short acting 

Midazolam Alprazolam Oxazepam 
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، تأثيرا   تمتلك التي" امنوبوترك غاما حامض" مستقبالت عمل ينشط مما الدماغ، في بها خاصة بمستقبالت ترتبط  يساعد كما مهدئ 

 الصرع مرض تسبب التي و الدماغ في الزائدة العصبية الشحنات على السيطرة على

 تستخدم في 

  القلق اضطرابات

 مهدئات

 (Diazepam  ،Clonazepam) الصرع نوبات أنواع بعض عالج

 (midazolam)مخدّ  عامل

 

 . Barbiturates الباربيتورات

Phenobarbitone                                       long acting 

Amobarbital - secobarbital       short acting            

ultra short acting                                          Thiopental  

 

Phenobarbitone                                        

 :في العالج يستخدم

  الكبير الصرع عالج

 المستمر الصرع حالة عالج

 كمهدئ أو كمخدر

Amobarbital - secobarbital 

 تستخدم كمنوم وايضا الزالة القلق

Thiopental 

 عالية بجرعات استخدامه عند لالختالج كمضاد يعمل كما التنويم، و النعاسب شعورا   يسبب

 لمستقبالت شادات عن عبارة حديثة أدوية وهي, السيروتونين مستقبالت على تعمل( serotonergic system) أخرى أدوية

 .السيروتونين

 Alprazolamصور بعض االدوية 

 

Bromazepam 
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Lorazepam 

 

Clorazepate 

 

 

antiemetic vertigo and -Anti  لدوار والقيءلالمضادة أدوية 

drugs 

 

 . األطفال لدى خاصة   التشخيص تؤخر قد ألنها معروفا   القياء سبب يكون عندما فقط القياء مضادات توصف

 :القياء سبب على القياء مضاد اختيار يعتمد

  antihistamines الهيستامين مضادات ـ1
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 cinnarizine السيناريزين مثل

 

 cyclizine السيكليزين

 

 promethazine البروميتازين 

 

 الجيل من الهيستامين مضادات تأثير من يستفاد حيث المستبطنة، الحاالت من العديد عن الناتجين والقياء الغثيان معالجة في فعالة   

 منه، والوقاية motion sickness السفر أو الحركة عن الناتج والقياء الغثيان معالجة في المركزية العصبية الجملة على األول

 .السكوبوالمين مثل الكولين مضادات فعالية من أضعف الحركة لداء مضادة فعالية عام بشكل األدوية هذه وتبدي

 Meniere's disease منيير داء مثل الدهليزية االضطرابات في والقياء الغثيان معالجة في أيضا   الهيستامين مضادات تفيد قد

 .للدوار األخرى واألشكال

  تأثيرها مدة في تختلف ولكنها الفعالية، حيث من اآلخر على األدوية هذه من أّي   أفضلية على أدلة تتوفر ال

 (.المسكارينية الجانبية واآلثار النعاس) الجانبية وآثارها

 

 phenothiazines الفينوتيازينات ـ2

 chlorpromazine الكلوربرومازين مثل  
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 المرافقين والقياء الغثيان معالجة في خاصة بأهمية تتمتع وهي الكيميائي، للمستقبل المثيرة المنطقة حصر خالل من مركزيا   تؤثر 

 العامة، والمخدرات األفيونات، مثل األدوية بعض استخدام عن الناتج والقياء الشعاعية، والمعالجة المنتشرة، الورمية لألمراض

 بشكل الفينوتيازينات بعض تتوفر. األطفال لدى خاصة   التوتر خلل من حاالت بظهور تتسبب قد ولكنها للخاليا، السامة واألدوية

 .الشديد الغثيان أو المعند القياء حاالت في األشكال هذه وتفيد شرجية، تحاميل

 .الغثيان تخفيف في أيضا   haloperidol الهالوبيريدول مثل للذهان المضادة األخرى األدوية بعض تفيد

 :metoclopramide الميتوكلوبراميد ـ3

 

 في الميتوكلوبراميد يتفوق قد. المعوي المعدي الطريق على المباشر تأثيره جانب إلى الفينوتيازينات، لتأثير مشابها   تأثيرا   يملك 

 في محدودة فعالية ذو وهو والصفراوية، والكبدية العفجية المعدية لألمراض المرافقة القياء حاالت في الفينوتيازينات على فعاليته

 في عالية حقنية بجرعات استخدامه حاليا   تراجع وقد ملغ، 10 بجرعة إعطائه عند الجراحية للعمليات التالي والقياء الغثيان إيقاف

 .للخاليا السامة األدوية الستخدام المرافق والقياء الغثيان معالجة

 وجهية تشنجات تتضمن dyskinesia التوتر خلل من حادة تفاعالت الميتوكلوبراميد يسبب قد للفينوتيازينات بالنسبة الحال هو كما

( الشابات والنساء الفتيات خاصة  ) الشباب لدى شيوعا   أكثر الجانبية اآلثار هذه وتكون البصر، شخوص ونوبات هيكلية وعضلية

 إيقاف من ساعة 24 غضون في وتختفي بالميتوكلوبراميد المعالجة بدء من قصيرة فترة بعد عادة   وتظهر السن، في والطاعنين

 .المعالجة

 عن الناتج والقياء السبب، معروف المعند القياء معالجة على سنة 20 دون المرضى لدى الميتوكلوبراميد استخدام يقتصر أن يجب

 تحدد أن ويجب للتخدير، والتمهيد المعوي، المعدي التنبيب في وللمساعدة الخاليا، السامة باألدوية والمعالجة الشعاعية المعالجة

 .الجسم وزن أساس على الميتوكلوبراميد جرعة

 domperidone الدومبيريدون ـ4
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 السامة للمعالجة المرافقة للحاالت خاص وبشكل والقياء الغثيان لتخفيف يستخدم وهو الكيميائي، للمستقبل المثيرة المنطقة في يؤثر

 ألنه التوتر خلل وتفاعالت كالتهدئة مركزية تأثيرات يحدث ال بأنه والفينوتيازينات الميتوكلوبراميد على الدومبيريدون يتميز. للخاليا

 apomorphine باألبومورفين المعالجة بدء خالل باركنسون داء في الدومبيريدون يستخدم. الدماغي الدموي الحاجز يعبر ال

ض القياء لمعالجة استخدامه ويمكن  .الهرمونية الحمل لمانعات الطارئ لالستخدام العائد والقياء والبروموكريبتين، بالليفودوبا المحرَّ

 

 ondansetron األوندانسيترون ـ5

 

 العصبية والجملة المعوي المعدي الطريق في 5HT3 مستقبالت حجب خالل من تؤثر والتي للسيروتونين النوعية الضادات من 

 وعقب للخاليا، سامة أدوية يتلقون الذين المرضى لدى والقياء الغثيان تدبير في كبيرة بأهمية األوندانسيترون يتمتع. المركزية

 .هرمية خارج تأثيرات ظهور إلى استخدامه يؤدي ال لذا للدوبامين مضادة خواص يملك ال وهو الجراحية، العمليات

 dexamethasone الديكساميتازون ـ6

 

 مع بالمشاركة أو بمفرده إما للسرطان الكيميائية المعالجة عن الناجم القياء لمعالجة ويستخدم للقياء، مضادة بتأثيرات يتمتع 

 .النوعية السيروتونين ضادات أحد أو اللورازيبام، أو الميتوكلوبراميد،

 

 :الحمل خالل القياء

 بعض في كما ـ شديدا   القياء كان إذا أما دوائية، معالجة يتطلب وال خفيفا   عام بشكل الحمل من األول الثلث في والقياء الغثيان يكون

 استخدام ويمكن ،promethazine كالبروميتازين الهيستامين مضادات بأحد األمد قصيرة معالجة اتباع فيمكن ـ النادرة الحاالت

vitamin B6 ، المختص الطبيب استشارة يجب ساعة 48ـ24 خالل األعراض تهدأ لم وإذا. 

 دعما   أحيانا   وتتطلب والشوارد للسوائل وريدية إعاضة تتطلب خطورة أكثر حالة هو hyperemesis gravidarum الحملي التقياء

 wernicke’s الفرنيكي الدماغي االعتالل خطر إلنقاص( B1 فيتامين) thiamine الثيامين من إضافات تقديم ويجب غذائيا ،

encephalopathy. 

 :الجراحي للعمل التاليين والقياء الغثيان

 الجراحة ونوع العملية، أثناء المستخدم المخدر نوع فيها بما عوامل عدة على الجراحي العمل بعد والقياء الغثيان حدوث يعتمد

 األدوية وتتضمن الجراحي، العمل بعد والغثيان القياء حدوث منع إلى الحالة هذه في المعالجة تهدف. المريض وجنس ومدتها،

 ،(األوندانسيترون) 5HT3 مستقبالت وحاصرات والميتوكلوبراميد، الفينوتيازينية، المشتقات بعض: الهدف لهذا المستخدمة
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 في يؤثران دوائين بمشاركة المعندة الحاالت تدبير ويمكن والديكساميتازون، ،(cyclizine السيكليزين مثل) الهيستامين ومضادات

 .مختلفين موقعين

 أن وإلى الجراحي، للعمل التاليين والقياء الغثيان إيقاف في الفعالية محدودة الميتوكلوبراميد من ملغ 10 جرعة أن إلى االنتباه يجب

 .كثيرة جانبية تأثيرات تسبب العالية الحقنية الجرعات

 :motion sickness( السفر داء) الحركة داء

  للوقاية، الحالة هذه في القياء مضادات تعطى

 عام بشكل يفضل ولكن مهدئ، تأثير على الحصول فيها يرغب التي الحاالت في promethazine البروميتازين استخدام ويفيد

 القياء مضادات أما ،cinnarizine والسيناريزين cyclizine السيكليزين مثل للتهدئة إحداثا   األقل الهيستامين مضادات استخدام

 فإنها( البروميتازين باستثناء) والفينوتيازينات والميتوكلوبراميد، والدومبيريدون، ،(األوندانسيترون) 5HT3 للمستقبالت الحاصرة

 .الحركة داء تدبير في فعالة غير

 :األخرى الدهليزية االضطرابات

 أما لها، المرافقين والقياء والغثيان التوازن اختالل أعراض وعالج المستبطن السبب عالج إلى الدهليزية االضطرابات تدبير يهدف

 .عالجها الصعب من يكون فقد الوسطى األذن وجراحة منيير لداء المرافقين والدوار الغثيان

  betahistine البيتاهيستين يستخدم

 

 الدوار لعالج استخدامه أجيز وقد الصغري، الدوران تحسين خالل من الداخلي اللمفاوي الضغط إلنقاص ـ للهيستامين مضاهئ وهو

 .منيير لداء المرافق السمع وفقدان والطنين

 وتكون منيير، لداء المرافق الدوار تدبير في الملح من الوارد تقييد مع بالمشاركة أو بمفردها البولية المدرات استخدام يفيد قد

 .والمعالجة الوقاية في فعالة والفينوتيازينات ،(cinnarizine السيناريزين مثل) الهيستامين مضادات

 :للخاليا السامة الكيميائية المعالجة

 الذين المرضى لدى أقل وبشكل كيميائية معالجة يتلقون الذين المرضى من العديد لدى مزعجين عرضين والقياء الغثيان يشكل

 خالل تظهر) حادة تكون أن إما وهي المعالجة، إكمال المريض رفض إلى األعراض هذه تقود وقد بطنية، إشعاعية معالجة يتلقون

 الجرعات قبل تظهر) استباقية أو ،(المعالجة من ساعة 24 من أكثر بعد مرة ألول تظهر) متأخرة أو ،(المعالجة من ساعة 24

 (.المتعاقبة

 القلقون والمرضى والنساء، الخمسين، سن دون المرضى ويعد آخر، إلى مريض من والقياء بالغثيان اإلصابة قابلية تختلف

 تكرار مع والقياء بالغثيان اإلصابة قابلية وتزداد والقياء، بالغثيان لإلصابة عرضة   الفئات أكثر الحركة بداء المصابون والمرضى

 .الكيميائية للجرعات التعرض

 

 :الحادة األعراض من الوقاية

 الدومبيريدون أو الفموية، الفينوتيازينية المشتقات أحد باستخدام المعالجة تسبق :القياء لحدوث المنخفض الخطر ذوي المرضى لدى

 .الكيميائية المعالجة بعد ساعة 24 حتى المعالجة هذه وتستمر
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 بدء قبل اللورازيبام مع أو بمفرده( فمويا   ملغ 10ـ6) الديكساميتازون استخدام يمكن :القياء لحدوث األعلى الخطر ذوي المرضى

 .المعالجة

 5HT3 المستقبالت ضادات تستخدم: فعالة غير األخرى المعالجات تكون عندما أو القياء لحدوث المرتفع الخطر ذوي المرضى

 القياء على السيطرة في عالية بفعالية األدوية هذه وتتمتع األحيان، أغلب في الديكساميتازون مع بالمشاركة( األوندانسيترون)

 .الميتوكلوبراميد من العالية الوريدية للجرعات كبديل وتستخدم المبكر،

 :المتأخرة األعراض من الوقاية

 وتكون الميتوكلوبراميد، مع بالمشاركة أو بمفرده يستخدم وهو المتأخرة، األعراض من الوقاية في األول الخيار الديكساميتاون يعد

 .المتأخرة األعراض من الوقاية في فعالية أقل 5HT3 المستقبالت ضادات

 :االستباقية األعراض من الوقاية

 إلى اللورازيبام إضافة الحالة هذه في تفيد وقد االستباقية، األعراض من للوقاية المثلى الطريقة األعراض على الجيدة السيطرة تعد

 .للقلق والمزيل والمهدئ الذاكرة، لفقد المحدث تأثيره بسبب القياء مضادات

 :الشقيقة

 المضادة القياء ومضادات ،domperidone والدومبيريدون ،metoclopramide الميتوكلوبراميد مثل القياء مضادات تساهم

 العضلي بالحقن األدوية هذه إعطاء ويمكن الشقيقة، لهجمات المرافق الغثيان تخفيف في الفينوتيازينية القياء ومضادات للهيستامين،

 اإلفراغ تحفيز على قدرتها وهي إضافية بميزة والدومبيريدون الميتوكلوبراميد من كل يتمتع. القياء حدوث عند الشرجي بالطريق أو

 .األعراض بدء عند مفردة بجرعة المركبات هذه وتعطى لألمعاء، التمعجية والحركة المعدي

 

 باركنسون لداء المضادة األدوية

 باركنسون داء

 

. والمشية الوضعية وشذوذات الحركة وبطء العضلية والصالبة باإلرتعاشات تتميز العضالت، لحركة شديد اضطراب هي الباركنسونية

 الحدوث نسبة والذين 65 عمر فوق األشخاص تستهدف الحاالت أكثر و الكهول بين عصبي اضطراب أشيع رابع هو باركنسون داء

 .%1 حوالي بينهم

 النوى حذاء الدوبامين تركيز نقص عنه ينجم مما األسود والجسم المخطط الشاحب للجهاز واسع تخرب عن ناجم باركنسون داء إن

 من الذاتية العصبية والجملة الدماغ أجزاء وبين جهة من الرمادية النوى بين العصبي النقل وسيط يعتبر والذي المركزية الرمادية

 .أخرى جهة  

 : باركنسون مضادات تأثير آلية

 : طريق عن وذلك كولين واألستيل الدوبامين بين التوازن اضطراب بتعديلها المركبات تلك تؤثر

 القاعدية الرمادية النوى مستوى على الدوبامين نقص تعويض -1
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 الودية نظيرة المقوية فرط عن الناتجة كولين لألستيل الموسكارينية التأثيرات معارضة -2

 .فقط مؤقت بشكل الوظيفية اإلضطرابات تخفف وإنما السبب التزيل باركنسون داء مضادات أن نجد وبذلك

 : باركنسون داء في المستعملة األدوية

1- Levodopa أو (L-dopa:) 

 

 خالل تضمر التي السوداء المادة مراكز في الدوبامين نقص لتعويض يعطى وهو. للدوبامين استقالبية طليعة Levodopa ال يعتبر

 .الباركنسونية

 العصبي الجهاز إلى بسهولة تعبر Levodopa المباشرة طليعته لكن الدماغي، الدموي الحاجز اليعبر ذاته بحد الدوبامين إن

 .الدوباديكاربوكسيالز خميرة بتأثير الدماغ في الدوبامين إلى وتقلب المركزي

 من وبالتالي المعطاة الجرعة من ويقلل الدوائي تأثيره من يعزز الذي الكاربيدوبا مع األحيان معظم في Levodopa ال ويشارك هذا

 (.ضغط هبوط – قلبية نظم اضطرابات – إقياء – غثيان) المزعجة الجانبية آثاره

 جيد بشكل ينقص وهو الحاالت بعض في وريديا   يعطى أن يمكن كما كبسول، أو أقراص شكل على فمويا   إما Levodopa ال يعطى

 .األخرى الباركنسونية واألعراض واإلرتعاشات كالصالبة باركنسون أعراض من

 بالقرحة اإلصابة حال وفي القلب مرضى وعند العين بزرقة اإلصابة عند Levodopa ال إعطاء بتجنب ينصح األحوال كل في

 .النفسية األمراض بعض وفي الكلوي القصور مرضى وعند المعوية المعدية

 : bromocriptine البروموكريبتين -2

 

 ال مع األحيان من كثير في ويشارك الدوبامين لمستقبالت كمقوي يؤثر. الشيلم مهماز قلويدات أحد من مشتق إرغوتاميني دواء هو

Levodopa .الجانبية اآلثار كبير حد إلى مشابهة الدواء لهذا جانبية آثار وتشاهد. أشهر 3 إلى 2 خالل تدريجيا   جرعته وتزاد 

 .العالج عن التوقف فور اآلثار هذه وتزول ونفسية، وعائية وقلبية هضمية اضطرابات من Levodopa ال لمركب

 : األمانتادين -3
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 وقد. باركنسون بداء المصابين عند المخطط الجسم في الدوبامين تركيز يرفع بأنه يمتاز لكنه للفيروسات، كمضاد الدواء هذا استعمل

 .والرجفانات العضلية الصالبة قليال   إال اليعدل بينما الالحركية العصبية اإلضطرابات يعالج الدواء هذا بأن ثبت

 بعض في يحدث قد أنه كما الخفيفة، الهضمية اإلضطرابات وبعض المعتدل اإلنتصابي الضغط كهبوط عديدة   جانبية   آثارا   الدواء لهذا

 .وأرق النفسية اإلضطرابات وبعض السفلى األطراف في وذمات األحيان

 .نفسية أمراض وجود وعند الكلوي القصور ومرضى الصرع لمرضى وال الحوامل للنساء األمانتادين اليعطى

4-selegiline : 

 

 الجسم في نفصانه يؤدي الذي العصبي الناقل) الدوبامين تحطيم عن المسؤول األمين، أحادي أكسيداز انزيم عمل تثبيط على يعمل

 أو األقراص) المرض أعراض تخفيف على يساعد بالتالي و الجسم في الدوبامين تركيز من يزيد مما( الباركينسون أعراض إلى

 .االكتئاب مرض عالج في( جلدية رقعات أو لصقات هيئة على) العالج يستخدم كما(. الكبسوالت

5- Entacapone 

 

 فترة من يزيد مما الدوبامين، و الليفودوبا تحطيم عن المسؤول ،(كومت) الكاتيكول ميثيل ناقلة مثبط انزيم عمل تثبيط على يعمل

 و الليفودوبا عالجي مع الصيدالنية األشكال في عادة يتوفر. العالجي تأثيره من يزيد بالتالي و الجسم في الفعال العالج بقاء

 .الكاربيدوبا

6-Apomorphine  
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 ظهور المريض في نقصه يسبب الذي الدوبامين عمل يحاكي و المركزي، العصبي الجهاز في الدوبامين مستقبالت العالج ينشط

 الوريد في حقنه يجوز ال و الجلد تحت بالحقن العالج يعطى. الباركينسون أعراض

7- Pramipexole 

 

 ظهور المريض في نقصه يسبب الذي الدوبامين عمل يحاكي و المركزي، العصبي الجهاز في الدوبامين مستقبالت العالج ينشط

 .الحركية االضطرابات بعض أعراض تخفيف في يساعد و الباركينسون أعراض

 

 

 

 ادوية القلب والشرايين
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 ما هو ارتفاع ضغط الدم

( لسنوات دون ان يشعروا باي عرض. High blood pressure -بعض الناس يعانون من ارتفاع ضغط الدم )فرط ضغط الدم 

 والغير مراقب يزيد من احتماالت االصابة بمشاكل صحية خطيرة، كالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.ضغط الدم المرتفع 

يحدد ضغط الدم حسب كمية الدم التي يضخها القلب وحسب مستوى مقاومة تدفق الدم بالشرايين. كلما ضخ القلب دما اكثر وكلما 

 كانت الشرايين اضيق، كان ضغط الدم مرتفعا اكثر.

ضغط الدم المرتفع في الغالب على مدى سنوات طويلة، وفي نهاية االمر يظهر عند كل الناس تقريبا. لحسن الحظ، ان يتطور 

 اكتشاف المرض سهل جدا. بعد اكتشاف المرض، تكون السيطرة عليه ممكنة بمساعدة االطباء.

 أعراض ارتفاع ضغط الدم

ن يعانون منه، كذلك االمر في الحاالت التي يسجل فيها ضغط الدم قيما ال تظهر اعراض ارتفاع ضغط الدم لدى اغلب الناس الذي

 مرتفعة الى درجة تشكيلها خطرا.

عند قسم من المرضى تظهر، في مراحل المرض االولى، اوجاع خفيفة في الراس، دوخة او نزيف من االنف بشكل يفوق العادة. لكن 

 الى حد تشكيله خطرا على الحياة. مرحلة متقدمة اكثر،هذه االعراض والعالمات تظهر عادة عندما يصل المرض 

 أسباب وعوامل خطر ارتفاع ضغط الدم

 هنالك نوعان من فرط ضغط الدم:

من الحاالت عند البالغين، ليس باالمكان تعريف مسببها . يميل هذا النوع من  %95 - %90(: في رئيسي)ضغط الدم االولي  فرط

 مدى سنين عدة.المرض، الى التطور تدريجيا، على 

المتبقين، يتولد هذا النوع نتيجة لمرض اخر. حيث يظهر عادة بشكل مفاجئ ويسبب  %10 - %5: عند الــ فرط ضغط الدم الثانوي

 ضغط دم اعلى من ذلك الذي يسببه "فرط ضغط الدم االولي".

 امراض وادوية عدة تعتبر من اهم اسباب ارتفاع ضغط الدم الثانوي، من بينها:

 الكلى امراض

 (Adrenal glandاورام في الغدة الكظـرية )

 عيوب خلقية معينة في القلب

 : حبوب منع الحمل، ادوية ضد الزكام، ادوية لتخفيف االحتقانادوية معينة مثل

 مسكنات اوجاع بدون حاجة الى وصفة طبية وعدد من االدوية التي بحاجة الى وصفة طبية
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 (.Amphetamine -نبه عصبي مخدرات كالكوكائين واالمفيتامين )م

 ثمة عوامل عديدة تزيد من خطر االصابة بفرط ضغط الدم، بعضها ال يمكن السيطرة عليه.

 عوامل الخطر تشمل:

 :السن

 

يزداد خطر االصابة بالمرض مع التقدم بالسن. في بداية منتصف العمر، يكون المرض اكثر شيوعا بين الرجال. اما النساء فيملن  

 (Menopause -ة بالمرض في فترة ما بعد االياس )سن "الياس" الى االصاب

 التاريخ العائلي

 

 يميل فرط ضغط الدم الى االنتقال وراثيا.

 عوامل خطر اضافية اخرى، يمكن السيطرة عليها:

 (:Obesity) الزائدة السمنة او( Overweight) فرط الوزن

 

كلما كان االنسان اعلى وزنا، كان بحاجة الى المزيد من الدم كي يكون قادرا على ايصال االكسجين والمواد المغذية الى انسجة  

 الجسم المختلفة. وكلما كانت كمية الدم المتدفق في االوعية الدموية اكبر، كان الضغط على جدران الشرايين اكبر.

 

 :انعدام النشاط البدني
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ل القلب لدى االشخاص الذين ال يمارسون نشاطا بدنيا هي اعلى منها لدى الذين يمارسونه. وكلما زادت سرعة عمل وتيرة عم 

القلب، كان القلب بحاجة الى بذل جهد اكبر عند كل انقباض، مما يزيد الضغط على الشرايين. باالضافة الى ذلك، فان انعدام النشاط 

 البدني يزيد خطر السمنة.

  التدخين:

 

تدخين التبغ يؤدي الى رفع ضغط الدم بشكل فوري ومؤقت. وباالضافة الى ذلك، فان المواد الكيميائية الموجودة في التبغ قد تضر 

 بجدران الشرايين. ونتيجة لذلك، قد تصبح الشرايين اضيق، مما يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم.

 (: صوديوم) تغذية كثيرة الملح

 

( في النظام الغذائي قد يؤدي الى احتباس السوائل في الجسم، االمر الذي يسبب الصوديوممن ملح الطعام )ان وجود كمية كبيرة جدا 

 ارتفاع ضغط الدم.

 :تغذية قليلة البوتاسيوم

 

 يساعد البوتاسيوم على موازنة مستوى الصوديوم في الخاليا. عندما ال يتم استهالك، او تخزين، كمية كافية من البوتاسيوم، فقد 

 يؤدي ذلك الى تراكم كمية كبيرة جدا من الصوديوم في الدم.

 تغذية قليلة الفيتامين "د":
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من غير الواضح ما اذا كانت التغذية التي تفتقر الى فيتامين "د" يمكن ان تسبب فرط ضغط الدم، ام ال. يعتقد الباحثون بان فيتامين  

ؤثر على ضغط الدم. ثمة حاجة الى ابحاث اضافية في هذا المجال كي يكون "د" يستطيع ان يؤثر على انزيم تنتجه الكـلـيتان وي

 باالمكان تحديد كيفية تاثير فيتامين "د" على ضغط الدم.

 :تناول الكحول

 

 تناول الكحول قد يسبب افراز هورمونات تؤدي الى ارتفاع ضغط الدم وازدياد سرعة القلب. 

 التوتر:

 

تؤدي الى ارتفاع مؤقت، لكن دراماتيكي. محاوالت االسترخاء من خالل االكل الكثير، تدخين التبغ او المستويات العالية من التوتر  

 شرب الكحول، قد تؤدي الى تعقيد مشاكل ضغط الدم.

 االمراض المزمنة:

 

ر االصابة بفرط ( قد يؤدي الى زيادة خطبما فيها الكولسترول المرتفع، السكري، االرق وامراض الكلىبعض االمراض المزمنة ) 

 ضغط الدم.

 في بعض االحيان يكون الحمل عامال مؤثرا في ارتفاع ضغط الدم.



173 

 

 فرط ضغط الدم منتشر، اساسا، بين البالغين، لكن االطفال ايضا قد يكونون عرضة لالصابة به، في بعض االحيان.

كن عددا كبيرا ومتزايدا من االطفال يصبح معرضا يتطور فرط ضغط الدم لدى بعض االطفال كنتيجة لمشاكل في الكلى او في القلب. ل

 لالصابة بفرط ضغط الدم نتيجة عادات حياتية سيئة، مثل التغذية غير السليمة وغير الصحية وانعدام النشاط الجسماني.

 مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

 توضيح لمضاعفات ارتفاع ضغط الدم

لالوعية الدموية والعضاء اخرى في الجسد. كلما كان ضغط الدم مرتفعا  ضغط الدم الزائد على جدران الشرايين، قد يسبب ضررا

 اكثر وكلما بقي مرتفعا دون عالج لفترة طويلة اكثر، يكون الضرر اكبر.

 عدم عالج ضغط الدم المرتفع قد يؤدي الى:

 االضرار باالوعية الدموية

 (Aneurysm -ام الدم )تمدد موضعي لجدران االوعية الدموية 

 (Cardiac arrestلقلب )توقف ا

 انسداد او تمزق اوعية دموية في الدماغ

 ضعف وتضيق االوعية الدموية في الكليتين

 تكثـف، تضيـق او انهتاك االوعية الدموية في العينين

 مشاكل في الذاكرة او في الفهم

 تشخيص ارتفاع ضغط الدم

(، مقياس ضغط زئبقي للحد من تدفق الدملالنتفاخ يلف حول الذراع )يتم قياس ضغط الدم بواسطة جهاز خاص يتالف من سوار قابل 

 (:عددين( وتتضمن هذه النتائج قيمتين )ملم زئبقميكانيكي، منفاخ وصمم تحكـم. تكون نتائج القياس بوحدات ميليمتر زئبق )

 Systolic -)الضغط االنقباضي يقيس الضغط في الشرايين عند تقلـص عضلة القلب بينما هو ينبض  -العدد االول، او االعلى 

Pressure.) 

 ( .Diastolic Pressure -يقيس الضغط في الشرايين بين النبضات )الضغط االنبساطي  -العدد الثاني، او االدنى 

 :فان قيم القياس تنقسم الى اربع مجموعات عامةبشان ضغط الدم،  2003طبقا للخطوط االساسية االخيرة التي نـشرت في العام 

ملم زئبق.  80/120(: يعتبر الضغط الدم سويا حينما يكون اقل من blood pressureNormal -)السوي  المستوى الطبيعي

 ملم زئبق هو االفضل. 75/115غير ان بعض االطباء يقولون ان ضغط الدم بمستوى 

ملم زئبق، او حين  139 - 120(: حين تكون قيمة الضغط االنقباضي بين Prehypertension) مستوى ما قبل فرط ضغط الدم

 ملم زئبق. 89 - 80تكون قيمة الضغط االنبساطي بين 

ملم  159 - 140(: حين تكون قيمة الضغط االنقباضي بين Stage 1 Hypertension) الدم المرحلة االولى من فرط ضغط

 ملم زئبق. 99 - 90زئبق، او حين تكون قيمة الضغط االنبساطي بين 

ملم زئبق واكثر،  160(: حين تكون قيمة الضغط االنقباضي Stage 2 Hypertension)  ن فرط ضغط الدمالمرحلة الثانية م

 ملم زئبق واكثر. 100او حين تكون قيمة الضغط االنبساطي 

 Systolicعاما يصبح ضغط الدم االنقباضي ) 50( في قياس ضغط الدم هامتان. لكن بعد سن الـ العددان، االعلى واالدنىالقيمتان )

Pressure.هو االكثر اهمية ) 
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( سويا، بينما يكون Diastolic Pressureهي الحالة التي يكون فيها الضغط االنبساطي ) –( ISHفرط ضغط الدم االنقباضي )

 عاما. 50الضغط االنقباضي مرتفعا. هذه الحالة هي النوع االكثر شيوعا من فرط ضغط الدم بين االشخاص فوق سن الـ 

 ع ضغط الدمعالج ارتفا

التغيير في نمط الحياة قد يساعد بشكل كبير على موازنة ضغط الدم. غير ان التغيير في نمط الحياة، وحده، ال يكون كافيا في بعض 

 االحيان. فباالضافة الى ممارسة النشاط الجسماني وتغيير عادات التغذية، قد يصف الطبيب ايضا بعض االدوية لخفض ضغط الدم.

غط الدم المرتفع الذي يوصي به الطبيب بمستوى ضغط الدم عند المريض وبالمشاكل الطبية االخرى التي يعاني منها. يتعلق عالج ض

 من بين االدوية الموصى بها:

 (Thiazide( من مجموعة التيازيد )Diureticمدرات البول )

 تم شرح المجموعه مسبقا (Beta - blockerمحصرات المستقبالت البيتا )

 (ACEاالنزيم المحول لالنجيوتنسين )مثبطات 

 2محصرات مستقبل االنجيوتنسين 

 محصرات قنوات الكالسيوم

 (Reninمثبطات الرينين )

الحاالت التي ال يمكن فيها السيطرة على ضغط الدم بمساعدة االدوية المذكورة اعاله، من الممكن ان يوصي الطبيب بتناول  في

 :االدوية التالية

 تم شرحها مسبقا                       (Alpha blockerت االلفا )محصرات مستقبال

 (Alpha - Beta blockerبيتا ) -محصرات مستقبالت االلفا 

 موسعات االوعية الدموية

بعد النجاح في الوصول الى مستوى ضغط الدم المطلوب، قد يوصي الطبيب بتناول االسبيرين بشكل يومي، لتقليل خطر االصابة 

 (.Cardiovascular disease -وعائية )اضطرابات في جهاز االوعية الدموية والقلب  -بامراض قلبية 

ة انواع من االدوية بجرعة منخفضة، بدال من نوع واحد بجرعة من اجل تخفيض الجرعة الدوائية اليومية، قد يدمج الطبيب عد

 مرتفعة جدا.

 والحقيقة، ان تناول نوعين من االدوية او اكثر في ان واحد، في احيان كثيرة، اكثر فائدة من تناول نوع واحد من الدواء.

 حصيلة التجربة والخطا.واحيانا، تكون القدرة على اختيار الدواء االنجع، او دمج االدوية االكثر فائدة، 

 العالجات البديلة

ان الحرص على التغذية الصحيحة والسليمة وعلى ممارسة النشاط البدني هي الطريقة المثلى من اجل عالج ضغط الدم المرتفع. 

 قد تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع وتشمل:( اغذية تكميليةولكن، باالضافة الى ذلك، هنالك عدة اضافات غذائية )

 (ALAحمض االلفا لينولينيك )

 (Blond psylliumبزر القطـوناء )

 الكالسيوم

 الكاكاو
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 (Cod liver oilزيت كبد سمك القد ) 

 (Q-10 Coenzyme) Q-10تميم االنزيم 

 3االحماض الدهنية اوميغا 

 الثوم.

ه المواد، لكن يمكن استهالكها ايضا من الطريقة المثلى لدمج هذه المواد في نظام التغذية هي عن طريق تناول ماكوالت غنية بهذ

 خالل تناولها باقراص او كبسوالت.

يوصى باستشارة طبيب قبل تناول مثل هذه االغذية التكميلية خالل تلقي عالج ضغط الدم. هناك اغذية تؤثر على فاعلية االدوية 

 وتؤدي الى اعراض جانبية مؤذية.

اليوغا او التنفس العميق، لتحقيق الهدوء النفسي وخفض مستوى التوتر. طرق  كذلك، من الممكن ممارسة تقنيات استرخاء، مثل

 االسترخاء هذه قد تخفض ضغط الدم المرتفع بشكل مؤقت.

  Angina pectorisادوية الذبحة الصدرية

 

 من المطلوب العمل حجم بين) التوازن لعدم كنتيجة وتحدث القلب بإقفار اإلصابة عند شيوعا   األعراض أكثر الصدرية الذبحة تعتبر

 .التشنج بسبب أو العصيدي التصلب بسبب إما: األكليلية الشرايين تضيق عن الناجم( وتغذيتها القلب عضلة

 .حدوثها من اإلثارة أو التمرين نتيجة نفسه المريض إجهاد ويسرع ثابت عصيدي انسداد عن ناتجة :المستقرة الذبحة

 حدوثها بوقت التنبؤ يمكن وال صمة أو الصفيحات تكدس جراء اإلكليلية الشرايين ألحد عابر إنسداد عن تنتج :المستقرة غير الذبحة

 يرتفع إذ سريعا   تتطور التي الحاالت من وهي الجسدي اإلجهاد حاالت في حدوثها الحتمال إضافة الراحة أوقات في غالبا   تحدث إذ ،

 .الجهد فترة تقليل رغم حدوثها احتمال

 ، الراحة حالة في حتى تحدث أن الممكن فمن ، بحدوثها التنبؤ يمكن ال :الوعائي التشنج عن الناتجة الذبحة أو Prinzmetal ذبحة

 .الدموي التدفق في ونقص وعائي تضيق إلى يؤدي الذي اإلكليلية الشرايين جدران في الملساء العضالت تشنج إلى وتعزى

 :المعالجة

 .الالزمة األوكسجين وكمية القلبية للعضلة المتوافرة األوكسجين كمية بين ما التوازن إعادة إلى المعالجة تهدف

 :هي العالج في المستخدمة المركبات من زمر ثالثة وتوجد

 .النترات

 .بيتا مستقبالت حاصرات

 .الكالسيوم حاصرات

 



176 

 

 الوعائي التشنج عن الناتجة والذبحة(  المستقرة وغير المستقرة بنوعيها) الجهد عن الناتجة الذبحة تعالج ـ:النترات ـ 1

(Prinzmetal.) 

 والتي النتريت شاردة إلى تحولها على تعتمد أنها ويبدو الذبحة عالج في المركبات لهذه الدقيقة العمل آلية توضيح اآلن حتى يتم ولم

 ألنه( األكسجين عوز) التأكسج نقص حال في الوعائي التوسع عن المسؤول( النتريك أكسيد: NO) اآلزوت أكسيد أول بدورها تنتج

 (.المنشأ داخلية بالنترات يدعى ما أو( )EDRF) للعضالت المرخي الظهاري العامل جزيء نفس األغلب وعلى

 .للقلب عودته من وينقص فيها الدم بتجمع بدوره يسمح الذي األوردة توسيع هو للنترات الغالب التأثير ويكون

 كمية ينقص وبالتالي الجدران توتر إنقاص إلى يؤدي الذي األمر ، البطينين في الضغط انخفاض إلى السابقة الحمولة نقص يؤدي

 .المطلوبة األوكسجين

 يتوجب التي العمل كمية تقليل في يساهم مقاومتها وانخفاض الشريانية األوعية توسع يحققه الذي الالحقة الحمولة نقص أن كما

 .بها القيام القلب على

 أكبر لكميات المعرضة الشغاف تحت مناطق في بخاصة) باإلقفار المصابة الماطق في الدم توزيع إعادة على قدرتها ذلك إلى ويضاف

 .الذبحة مرضى لدى اإلجمالي اإلكليلي الدموي التدفق من تزيد ال أنها من الرغم على( اإلنقباض خالل الوعائي خارج الضغط من

 التراكيب اختيار يتم عليه وبناء المطلوبة التأثير ومدة التأثير بدء بسرعة البعض بعضها عن النترات على الحاوية التراكيب وتختلف

 .المناسبة

 .الحديثة الذبحة هجمات لضبط( الغليسيرين نترات ثالثي مثل) التأثير سريعة النترات تستخدم

 

 (.للمضغ وقابلة ، فموية لسانية، تحت) مضغوطات أو رذاذ بشكل الغليسيرين نترات ثالثي يوجد

 .تقريبا   فورية األلم وإزالة الدموية الدينيمية التأثيرات تكون حيث األسرع هو اللساني تحت االمتصاص أن ويالحظ

 نترات لثالثي المديد التحرر ذات الصيغ وتشمل التأثير، مديدة النترات فتستخدم الذبحة لهجمات األمد طويلة الوقائية المعالجة في أما

 .النترات أحادي اإليزوسوربيد ، النترات ثنائي اإليزوسوربيد تترانترات، إريتريتول للبنتا الفموية الغليسيرين،األشكال

 لصوقات أو مراهم بشكل يطبق أن الممكن فمن لذا السليم الجلد خالل من جيدة بصورة يمتص الغليسيرين نترات ثالثي أن وبما

 .جلدية

 مرور مع وتختفي المعالجة بدء عند أعظمية وتكون ، لألوعية الموسعة للنترات الجانبية التأثيرات من الوجه تورد ، الصداع يعد

 .المريض لحاجات وفقا   الجرعة بتعديل تحاشيها أو إنقاصها يمكن كما الوقت

 .للنترات والمتكرر المديد اإلستعمال مع المتصالب والتحمل التحمل يحدث أن يمكن

 :بيتا مستقبالت حاصرات ـ 2

 الوعائي التشنج عن الناتجة الذبحة عالج في مفيدة غير لكنها ، الجهد عن الناتجة الذبحة( وخامة) وشدة تواتر إنقاص في فعالة تعد

(Prinzmetal )، ألفا المستقبالت بتوسط اإلكليلية للشرايين وعائيا   تقلصا   تسبب إذ الحالة هذه تفاقم إلى أحيانا   تؤدي قد بل. 

 . القلب عمل بإنقاصها الجهد عن الناتجة الذبحة عالج في الحاصرات هذه دور تمثل
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  ropranololPمن اهم ادويتها هو 

 

 ،أي الشدة أو التمرين خالل والعضلية الدورية االستجابات إنقاص وبالتالي القلب على الودي التأثير تحديد على المركبات هذه تعمل

 . وقائيا   بيتا مستقبالت حاصرات تستخدم كما ، القلب لعمل الالزمة األكسجين كمية خفض

 والتكرار المريض استجابة على المطلوب الدواء اختيار ويعتمد األدوية من العديد B بيتا مستقبالت حاصرات مجموعة تحتوي

 .للجرعة المطلوب

 .الضئيل القلبي المدخر ذوي المرضى لدى القلب قصور حدوث من تسرع أن بيتا مستقبالت لحاصرات يمكن كذلك

 من العظمى للجرعات كافية بصورة يستجيبون ال الذين المرضى لدى والنترات بيتا مستقبالت حاصرات بين المشاركة الممكن ومن

 .بيتا مستقبالت حاصرات أو النترات

 مستقبالت فحاصرات ، اآلخر للعامل العكسية التأثيرات العاملين أحد حصر عن أساسي بشكل المشاركة لهذه التآزري التأثير وينتج

 األيسر للبطين النهائي االنبساطي الحجم زيادة من النترات تقلل بينما ، للنترات العضلية والتأثيرات االرتكاسي القلب تسرع تمنع بيتا

 .الوريدية السعة زيادة خالل من وذلك

 :الكالسيوم حاصرات ـ 3

 في تأثيرها ويتجلى( lPrinzometaذبحة) الوعائي التشنج عن الناتجة والذبحة الجهد عن الناتجة الذبحة من كل لعالج تستعمل

 إضافة ، القلبية العضلة فعالية وتحسين الالحقة الحمولة إنقاص على بقدرتها السريرية الناحية من الجهد عن الناتجة الذبحة عالج

 .اإلكليلي الدموي التدفق وزيادة القلب ضربات معدل إنقاص إلى

 تركيز خفض إلى يؤدي مما( القلبية العضلة خاليا) للخاليا الداخلة الكالسيوم شوارد حركة حصر طريق عن الكالسيوم حاصرات تعمل

 القلبية العضلة في تقلص بالنتيجة ويحصل ATP ال من المخزون استهالك ينقص بدوره وهذا ، الخاليا داخل الحرة الكالسيوم شوارد

 . لألكسجين وتطلبا   للطاقة استهالكا   وأقل وفعالية ضبطا   أكثر

 الشرايين توسع يسمح حين في ، الالحقة الحمولة إنقاص إلى يؤدي وعائيا   توسعا   بإحداثها الوعائية الجملة على تأثيرها ويتجلى

 . القلبية العضلة باشباع المؤكسج الدم من لمزيد اإلكليلية

 ولمدة أكبر جهد بذل المريض بمقدور يصبح ، المتوفرة األوكسجين وكمية الالزمة األوكسجين كمية بين التوازن يتحقق وعندما

 .أطول زمنية

 .اإلكليلي الشريان تشنج على بالقضاء الملساء العضالت تقلص تثبيط يسمح الوعائي التشنج عن الناتجة الذبحة حاالت في أما

 تأثيرات منها واحد كل يملك التي المركبات من متجانسة غير مجموعة بيتا مستقبالت لحاصرات خالفا   ، الكالسيوم حاصرات وتشكل

 .اآلخر عن مختلفة دموية دينيمية

 .سلبية عضلية تأثيرات تبدي لكنها والمحيطية اإلكليلية للشرايين فعالة موسعات الكالسيوم حاصرات كل تعد( In vitro) الزجاج ففي

 يعاكس الذي الضغط مستقبالت منعكس للضغط الخافضة والتأثيرات الوعائي التوسع يحرض( In vivo) الحي الكائن في أما

 .السلبية القلبية التأثيرات

 .واالرتكاسية المباشرة للتأثيرات معقد تفاعل عن ينتج الحاصرات هذه من لكل النهائي الدموي والدينمي الكهرحيوي التأثير فإن لذا
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 :زمر ثالثة إلى والدوائية السريرية لتأثيراتها تبعا   الكالسيوم حاصرات( WHO) العالمية الصحة منظمة صنفت وقد

 :األولى الزمرة

 ، وضوحا   األكثر السلبي العضلي التأثير تملك( Verapamil مثالها)

 

 العقدة أو ـ SA ـ األذينية الجيبية العقدة في) وظيفي خلل وجود حال في القلب قصور حدوث من القلبي للنقل المثبط تأثيرها ويسرع

 .نفسه الوقت في معها بيتا مستقبالت حاصرات استخدام عند أو( ـ AV ـ البطينية االذينية

 :الثانية الزمرة

 (Amlodipine , Nicardipine , Nifedipine )مرضى لدى قلبيا   قصورا   إحداثها خطر يجعل مما التقلص أو النقل تثبط ال 

 .األولى الزمرة خطر من أقل النقل اضطرابات

 شريطة بينهما المشاركة تتم أن الممكن فمن لذا بيتا مستقبالت لحاصرات السلبية العضلية التأثيرات تعاكس أن المركبات لهذه ويمكن

 .شديد ضغط هبوط حدوث خشية المريض مراقبة

 :الثالثة الزمرة

 .ضعيف سلبي عضلي تأثير ذات أنها كما للقلب انعكاسيا   تسرعا   الزمرة هذه تسبب ال( Diltiazem مثالها) 

 

 تنقص بينما ، السابقة الحمولة تنقص النترات ألن وذلك مفيدة الكالسيوم حاصرات مع النترات مشاركة تكون أن الممكن من

 .مفرطا   وعائيا   توسعا   المشاركة هذه مثل تحدث قد ،ولكن الالحقة الحمولة الكالسيوم حاصرات

 مع مترافقة الجهد عن ناتجة ذبحة من يعانون الذين المرضى لدى مفيدة تكون قد األولى الزمرة مع النترات مشاركة أن ويالحظ

 .البطينية األذينية العقدة في نقل اضطرابات أو الجيوب اعتالل متالزمة أو قلبي قصور
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 Ace inhibitorsلألنجيوتنسين  المحول اإلنزيم مثبط

 تعتبر هذه المجموعه من اهم مجاميع ادوية ضغط الدم 

 angiotensin I to angiotensin IIحيث تمنع ادوية هذه المجموعه من تحويل 

Ramipril 
 

Enalapril 
 

Captopril  
 

Fosinopril Quinapril Lisinopril 
 

 

 ادويتها واسمائها التجارية

Captopril  

 

  Capoten االسم التجاري :

   ملغم 25,  ملغم 50  اقراصجرعته : 

 األلدوستيرون تثبيط خالل من الصوديوم امتصاص إعادة وانخفاض ، بالبوتاسيوم واالحتفاظ الدم، ضغط تناقص يسبب الكابتوبريل

 ،طفح جلدي  التنفس في ضيق ,جاف سعال ,الدوخة من تأثيره الجانبي :

 يوخذ هذا الدواء قبل الطعام بساعه او بعده بساعتين مالحظة :

Enalapril 

 

 Renitecاالسم التجاري :  

 .األلدوستيرون تثبيط خالل من الصوديوم امتصاص إعادة وانخفاض ، بالبوتاسيوم واالحتفاظ الدم، ضغط تناقص يسبب اناالبريل

 ملغ 20 ، ملغ 5  أقراص جرعته :

 ،طفح جلدي التنفس في ضيق ,جاف سعال ,الدوخة من تأثيره الجانبي :

  Enalaprilتوجد ايضا ادوية على شكل حقن لدواء  مالحظة :
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Ramipril 

 

 Tritaceاالسم التجاري : 

 األلدوستيرون تثبيط خالل من الصوديوم امتصاص إعادة وانخفاض ، بالبوتاسيوم واالحتفاظ الدم، ضغط تناقص يسبب الراميبريل

 مملغ 10 ، مملغ 5 ، مملغ 2.5 ، مملغ 1.25  أقراص جرعته :

  ،طفح جلدي التنفس في ضيق ,جاف سعال ,الدوخة من تأثيره الجانبي :

 

Lisinopril 

  

 lisinopril , zestrilاالسم التجاري : 

 سعال جاف , صداع , دوار، تعب اثاره الجانبية :

 .األلدوستيرون تثبيط خالل من الصوديوم امتصاص إعادة وانخفاض ، بالبوتاسيوم واالحتفاظ الدم، ضغط تناقص يسبب الليسينوبريل

 مغلم 5,  مغلم 10,  مغلم 20  أقراص جرعته :

 مثبط األنزيم المحول لألنجيوتنسين لعالج : اذن تستخدم االدوية السابقة

 (hypertension)  ارتفاع ضغط الدم الشرياني

 (Left ventricular dysfunctionفشل البطيني األيسر )

 CHF congestive heart failureاحتشاء القلب المزمن 

 nephropathy in diabetes mellitusيمنع الفشل الكلوي الناتج عن مرض السكري 

 مالحظة مهمة :

 تعتبر ادوية هذه المجموعه امنه لشخص لديه سكري , ويمنع اعطاء هذه االدوية للمرأة الحامل
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IIreceptors blockers Angiotensin 

 ARBsيرمز لها II أنجيوتنسين مستقبالت ضادات

، والذي هو إحدى الهورمونات IIهي مجموعة من مجموعات خافضات ضغط الدم تعمل على بصورة ضادات لهرمون األنجيوتنسين 

 أنجيوتنسين.-المكونة لنظام الرينين

 ه هذه المجموعه ادوي

Losartan  
 

Telmisartan  
 

Valsartan  

 

Candesartan   

 

Irbesartan  
 

Olmesartan  

 

 

تثبيط المباشر للمستقبالت أنجيوتنسين الثاني. التأثير الخافض لضغط الدم ينتج بسبب حظر مستقبالت األنجيوتينسين األنجيوتينسين 
و ارتفاع ضغط الدم ،واإلفراج عن يسبب تضيق لألوعية الدموية ، إطالق األدوستيرون الذي يسبب امتصاص الماء و الصوديوم 

يعاكس كل مما سبق و يسبب انخفاض ضغط الدم .  2الكاتيكوالمينات، ارجينين فاسوبريسين ، لذلك حظر مستقبالت األنجيوتينسين 
ْنزيمُ ينتج عن هذا التأثيرالمحصر أكثر كفاءة لتأثير األنجيوتنسين الثاني على القلب واألوعية الدموية وآثار جانبية أقل من  مثبطات اإلِّ

يوت ْنسين ُل لأل ْنجِّ وِّّ  الُمح 

 Diabetic nephropathy in type 2 diabetesتستخدم في ارتفاع ضغط الدم خاصة للشباب وفي فشل القلب وفي 

 الكلوي الشريان تضيقستخدم هذه االدوية اثناء الحمل وال في الت : مالحظة

 اثار الجانبية لجميع االدوية السابقه 

 , سعال جاف بنسبة قليلة ارتفاع تركيز البوتاسيوم, الدوار,  الدوخة,  الدم ضغط انخفاض

 
Valsartan  

 

 diovan or diostarاالسم التجاري : 

 
 مرة وحدة يوميا 160و 80 جرعته :

 

Losartan 

 

  cozaarاالسم التجاري : 

 

 
Candesartan  
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 atacand or blopressاالسم التجاري : 

 

Irbesartan 

 

 Aprovelاالسم التجاري : 

 

 

Candesartan + hydrochlorthizide  
 atacand plusاالسم التجاري :   

 

 

 ملغم 8ملغم ,  16جرعته : 

 
 الدم , الدوخة , الدوار ضغط انخفاض اثاره الجانبية :

 
Losartan + hydrochlorothiazide 

 
 angizaar hاالسم التجاري : 

 والعجز والفشل القلبي وفي بعض إصابات الكلى وغير ذلكيستخدم في فرط الضغط 

 دوار , جفاف الفم , الم رأس اثاره الجانبية :
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 alcium channel blockersCكالسيوم جنل بلوكر

 

 ادوية هذا المجموعه

Nicardipine 

 

Nifedipine 

 

Amlodipine 

 

 

Nimodipine 

 

 

Diltiazem 

 

Verapamil 

 

 

 

dipine عائلة 

 تعمل على توسيع االوعية الدموية والشرايين والى حد قليل من االوردة

Verapamil اكثر عمل هذا الدواء على القلب حيث يقلل من عدد ضرباته وقوة تقلصة   

Diltiazem فهو يعمل على االوعية الدموية والقلب    

حدوث تقلص في العضلةحيث تقوم هذا المجموعه بمنع دخول الكالسيوم الى الخلية وبالتالي تمنع   

 استخدامها

 ارتفاع ضغط الدم

angina 

 Verapamil يعالج عدم انتظام واضطراب دقات القلب 

 ال تؤثر على مرضى السكر والربو
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االشكال الدوائيةبعض   

Amlodipine 

مرة وحدة باليوم  10و 5القوة   

 

 

،تشنجية وعائية ذبحة من يعانون الذين المرضى في األوكسجين توصيل من يزيد و. الدم ضغط ارتفاع لعالج ستخدمي  

الصدرية الذْبحة  

 

adalat  

Nifedipine 

90و  60و 30القوة  

 

 

 

؟ما الفرق بين النيفيديبين واالملوديبين  

يعتبرالنيفيديبين   

short acting 

 اما االملوديبين فهو

long acting 

 ممكن استخدامها مع مركبات اخرى مثل

exforge 

Amlodipine + valsartan 

160/10،  160/5،  80/ 5الجرعة   
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hipril a 

Amlodipine + lisinopril 

 

 

 التاثير الجانبي

 صداع ،دوار تعب

 خاصة النيفيديبين  reflex tachycardia يعمل

Verapamil  يعملconstipation 

  بتناول السوائل وااللياف  الذي يستخدم فيراباميل لذا ننصح المريض

 جدامالحظة مهمة 

لذلك  contraction يحتاج الى كالسيوم حتى يعمل  ألن  القلب  heart failureممنوع إعطاء كالسيوم جنل بلوكر لشخص لديه

 يسبب االذى للمريض

 

 Diureticsالمدرات

تمنع امتصاص الصوديوم    loop of henleمن اسمها تعمل على loop diuretic أنواع نبدأ بالنوع األول الي هو 3توجد 

النوع اما  بشكل ضئيل، distalلكن على   edistal tubulو proximal tubuleو  loop of henle والكلورايد بكل من

مدرات البول الموفرة  الي هو نوع اخر ويوجد distalحيث انها تمنع االمتصاص في    thiazide diureticالثاني الي هو

وديوم في البول مما صعلى حفظ البوتاسيوم داخل الجسم وافراز ال(. تعمل potassium sparing diureticsللبوتاسيوم )

 يؤدي لخفض الملح، السوائل 

  loop diuretic أنواع اللوب دايورتك

 ادويتها هي 

Bumetanide 
 

Furosemide 
 

Ethacrynic acid 
 

Torsemide 

 

 في البداية نتكلم عن دواء

 lasix 

 urosemideF 
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     و hypokalemia هو التأثير االجنبي من  أهم و وتوجد حقن يفضل اعطاء المدررات صباحا 40و 20 جرعته :

  hyperuricemia  يعني زيادةuric acid سمي ، وغيرها من اللكترواليت lasix مختصر كلمةlast for six hour   

 ساعات 6ألن مدة فعاليته هي 

burinex 

Bumetanide 

ملغم1  جرعته  

 

 

Edecrin 

 Ethacrynic acid 

 مملغ 25 جرعته

 

Dytor 20 

Torsemide 

 ملغم 20 جرعته
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   الثيازايد دايورتك

thiazide diuretic 

 اهم ادويتها 

Chlorthalidone 

 

Hydrochlorothiazide 

 

 

 لدواعي االستعما

 األوعية الدموية بشكل مباشرمن أهم استخداماتها خفض ضغط الدم المرتفع وعالجه عن طريق احداث توسيع في 

 (بسبب امراض قلب وكبد وكلىعالج الوذمات )

 موانع االستعمال

 نقرس

 ضغط دم منخفض

 قصور كلوي

 عالج بالليثيوم

 نقص بوتاسيوم الدم

 ال يمكن استعمال الثيازيد أثناء الحمل النه يخفض ارواء المشيمي ويؤثر على الجنين على نحو سيئ

hygroton  

Chlorthalidone 

ملغم 50 جرعته  

 

moduretic 

Hydrochlorthizide + amiloride 

اما دواء الثاني هو بوتاسيوم سبيرنك دايورتكثيازيد دواء االول هو   
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potassium sparing diuretic 

ا مع أدوية أخرى مدرة للبول  تُستخدم مدرات البول الموفرة للبوتاسيوم عموم 

يوم الدم، المجموعة من األدوية وحدها مستويات البوتاسيوم ألعلى من المدى الطبيعي، ويطلق عليها فرط بوتاسيمكن أن ترفع هذه 

 مما قد يعرض المريض لمخاطر أكبر لإلصابة بـاضطراب النظم المميت

 الية عملها

ستخدم في مواقع المستقبل الهيولي تعتبر مدرات البول الموفرة للبوتاسيوم مناهضات تنافسية، تتنافس إما مع األلدوستيرون الم

عن طريق األميلوريد(. ويمنع  (ENaC) داخل الخاليا أو تقوم بسد قنوات الصوديوم مباشرة  )خاصة  قنوات الصوديوم الظهارية

طة، وبهذا ال السابق إنتاج البروتينات التي يتم تصنيعها عادة  كاستجابة لهرمون األلدوستيرون. وال يتم إنتاج هذه البروتينات الوسي

البوتاسيوم في أنابيب التجميع الصغيرة. ويمنع ذلك إعادة امتصاص الصوديوم وإفراز البوتاسيوم -يتم تحفيز مواقع تبادل الصوديوم

 وأيون الهيدروجين

 

  ادويتها اهم من

Amiloride 

 

Spironolactone 

 

 

Spironolactone 

 

 aldactone االسم التجاري :

 100و 50و  25: جرعته

 

 االثار الجانبية

1 - impotence  2ألنه يقلل االندروجين- hyperkalemia  عكس البقية لهذا يجب ان  تكون حذر عند اخذها معACE  

 inhibitor 3- الرجل تثدي -4 صداع  Gynecomastia 

 

  Heart Attackالقلبية النوبة
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الوعاء الدموي الذي يوصل  –( تدفق الدم في الشريان التاجي Blood clotتحدث النوبة القلبية، غالبا، عندما تمنع جلطة دموية )

 الدم الى جزء من عضلة القلب. عرقلة تدفق الدم الى القلب قد تؤدي الى تلف جزء من عضلة القلب، او حتى الى تدميرها الكلي.

البية الذين يصابون بنوبات قلبية يبقون احياء على في الماضي كانت النوبات القلبية تنتهي، في احيان كثيرة، بالموت. اما اليوم، فغ

 قيد الحياة، وذلك بفضل الوعي المتزايد لعالمات النوبات القلبية واعراضها وبفضل تحسين العالجات وتطويرها.

 -ترات بها نمط الحياة العام، الطعام الذي نتناوله، وتيرة النشاط الجسماني الذي نمارسه والطريقة التي نواجه الضغوطات والتو

جميعها تلعب دورا هاما في التعافي من النوبة القلبية. وباالضافة الى ذلك، قد يساعد نمط الحياة الصحي في الوقاية ومنع االصابة 

بنوبة قلبية اولى، او بنوبات قلبية متتابعة، وذلك من خالل الحد من عوامل الخطر التي تساهم في تضييق الشرايين التاجية 

(Coronary arteries.المسؤولة عن تزويد القلب بالدم ،) 

 أعراض النوبة القلبية 

 الضغط، الشعور باالحتقان او الضغط في مركز الصدر، يستمر الكثر من بضع دقائق  

 الم ينتشر الى ما غير الصدر، الى الكتف، الذراع، الظهر، او حتى الى االسنان والفك  

 اداوجاع في الصدر لفترات اخذة في االزدي 

 الم متواصل في الجزء العلوي من البطن 

 ضيق النفـس

 التعرق

 الشعور بالموت الوشيك

 (االغماءالغشي )

 الغثيان والقيء

النوبات القلبية لدى النساء يمكن ان تكون مختلفة، او قد تكون اعراض النوبة القلبية اخف من اعراض النوبة القلبية لدى الرجال.   

 اعراض النوبة القلبية لدى النساء تشمل ايضا:بة القلبية المذكورة اعاله، فان وباالضافة الى اعراض النو

 الم او حرقة الفؤاد في الجزء االعلى من البطن

 (لزججلد رطب او دبق )

 دوخة

 تعب غير عادي او غير مبرر

اعراض النوبة القلبية نفسها، ال تظهر اعراض النوبة القلبية نفسها لدى جميع االشخاص الذين يصابون بنوبة قلبية. وان ظهرت 

فال تكون بدرجة الحدة نفسها لدى جميع من يتعرضون للنوبة القلبية. العديد جدا من النوبات القلبية ليست دراماتيكية كتلك التي 

 تظهر على شاشة التلفزيون. ال بل، فان بعض االشخاص يصابون بنوبة قلبية دون ان تظهر لديهم اعراض النوبة القلبية على

 االطالق.

 ومع ذلك، كلما ظهرت عالمات واعراض اكثر، ازداد احتمال حدوث نوبة قلبية.

في العمل، اثناء اللعب، وقت الراحة او خالل الحركة. وهنالك نوبات  -والنوبة القلبية يمكن ان تحدث في اي وقت وفي اي مكان 

تظهر لديهم عالمات تحذيرية قبل حدوث النوبة بساعات، ايام  قلبية تحدث بشكل فجائي، لكن كثيرين من الذين يصابون بنوبة قلبية

 او اسابيع.
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(، يزداد قوة وحدة Angina pectoris -العالمة االولى على نوبة قلبية وشيكة قد تكون الما متكررا في الصدر )ذبحة صدرية 

 عند بذل جهد جسدي بينما يخف عند الخلود الى الراحة.

" نقص التروية القلبيةدفق مؤقت وغير كاف للدم الى القلب، وهي الحالة المعروفة، ايضا، باسم "الذبحة الصدرية تحدث نتيجة ت

 (.Myocardial ischemia -)نقص تروية عضلة القلب 

 أسباب وعوامل خطر النوبة القلبية

تعني العضل،  - myo :Myocardial infarctionالمصطلح الطبي الذي يشير الى النوبة القلبية هو "احتشاء عضل القلب" )

cardio -  تعني القلب وinfract - ( ومثل اي عضل اخر في الجسم، يحتاج .)عضلتعني موت االنسجة، نتيجة لنقص االكسجين )

القلب الى امدادات ثابتة ومستمرة من الدم. بدون الدم، تتضرر خاليا القلب بصورة تؤدي الى الم او ضغط. واذا لم يتم تجديد ايصال 

د تموت خاليا القلب. وفي هذه الحالة يمكن ان يتكون نسيج ندبي، بدال من نسيج القلب النشط. ان تدفق الدم بصورة غير الدم، فق

 منتظمة او غير كافية الى القلب، من شانه ان يسبب اضطرابا في نظم القلب، قد يكون مميتا.

تزود القلب بالدم الغني باالكسجين. هذه الشرايين تسمى  اسباب النوبة القلبية هي انسداد في واحد او اكثر من الشرايين التي

(، وهي تحيط بالقلب مثل التاج. ومع مرور الوقت، تصبح الشرايين التاجية اضيق، Coronary arteries" )الشرايين التاجية"

" اللويحاتاسم شامل هو "والتي يطلق عليها  –نتيجة لتراكم طبقة من الكولسترول على جدرانها الداخلية. تراكم هذه الطبقة 

(plaques )- " التصلـب العصيديفي داخل الشرايين في مختلف انحاء الجسم، يعرف باسم( "Atherosclerosis.) 

(، مما قد يؤدي الى تجلط الدم في موقع التمزق. واذا كانت plaqueفي حال احتشاء عضل القلب، يمكن ان تتمزق اللويحة )

د مجرى الدم في الشريان. والحالة التي تكون فيها الشرايين التاجية مضيقة نتيجة لتصلب الشرايين، الجلطة كبيرة نسبيا، فقد تس

(. ويعتبر مرض تصلب الشرايين من اهم اسباب Arteriosclerosis -تسمى بمرض التصلب الشرياني )او: تصلب الشرايين 

 النوبة القلبية.

( في الشريان التاجي، ما يؤدي الى convulsion( او اختالج )spasmج )من اسباب النوبة القلبية الغير شائعة حصول تشن

 وقف تدفق الدم الى جزء من عضل القلب. والسموم، مثل الكوكائين، يمكن ان تسبب تشنجا قاتال كهذا.

العوامل تساهم في كما ان هنالك عوامل اخرى، تسمى عوامل خطر للشرايين التاجية، تزيد من مخاطر االصابة بالنوبة القلبية. هذه 

( التي تؤدي الى تضيق الشرايين في جميع انحاء الجسم، بما في ذلك الشرايين تصلب الشرايينالبناء غير المرغوب فيه للطبقات )

 الموصلة الى القلب.

 :( في الشريان التاجي تشملThrombosisعوامل الخطر للخثار )

 تدخين التبغ

الوقت قد يسبب فرط ضغط الدم ضررا للشرايين التي تمد القلب بالدم، وذلك النه يسرع مع  -(Hypertensionفرط ضغط الدم )

 عمليات تصلب الشرايين

 ( في الدم.Triglyceride( او ثالثي الغليسريد )Hypercholesterolemiaفرط كولسترول الدم )

 قلة النشاط البدني

من  ٪٣٠( لديهم نسبة مرتفعة بشكل خاص من الدهون في الجسم )منةيعانون من فرط الساالشخاص البدناء جدا ) -السمنة الزائدة 

 (كتلة الجسم او اكثر

 مرض السكري

 التوتر

 الكحول 

 تاريخ عائلي من االصابة بالنوبات القلبية 
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االشخاص الذين لديهم مستويات عالية من  -( Fibrinogenوفيبرينوجين ) C(، بروتين Homocysteineهوموسيستئين )

 ( هم اكثر عرضة لالصابة بامراض القلب.Fibrinogenوفيبرينوجين ) C(، بروتين Homocysteineين )هوموسيستئ

 مضاعفات النوبة القلبية

تؤدي الى المشاكل مضاعفات النوبة القلبية تتعلق، عادة، باالضرار التي لحقت بالقلب خالل النوبة القلبية. اضرار كهذه يمكن ان 

 التالية :

(: اذا تضررت عضلة القلب نتيجة النوبة القلبية، يمكن ان تتكون Arrhythmia -)عدم انتظام ضربات القلب  القلباضطراب نظـم 

 دوائر كهربائية قصيرة تؤدي الى اضطراب نظم القلب، وقد يكون بعضها شديدا جدا الى درجة يؤدي فيها الى الموت.

(: الضرر Congestive cardic failure - CCFاو  CHF - Congestive heart failure) فشل القلب االحتقاني

( من عضلة القلب غير قادر على ضخ الدم الذي بقي معافىالذي يلحق باالنسجة القلبية قد يكون كبيرا الى درجة ان الجزء الناجي )

في الجسم تكون اقل من  من القلب بشكل طبيعي وسليم. ونتيجة لذلك، فان كمية الدم التي تصل الى االنسجة واالعضاء المختلفة

 الطبيعي المعتاد، مما قد يسبب ضيق التنفس، التعب وتورم الكاحلين والقدمين.

من صدمته المترتبة عن  -في غضون بضعة ايام او اسابيع  -قد يكون فشل القلب مشكلة مؤقتة تتعافى تلقائيا، بعد ان يتعافى القلب 

 مزمنا ناجما عن ضرر كبير ودائم لحق بالقلب خالل النوبة القلبية. النوبة. ولكن، قد يكون فشل القلب، ايضا، مرضا

: قد تتمزق عضلة القلب، في بعض اجزائها التي ضعفت من جراء النوبة القلبية، فينشا ثقب في القلب. مثل تمزق في عضلة القلب

 هذا التمزق غالبا ما يؤدي الى الموت السريع.

( خالل احتشاء عضل القلب، فقد يتفاقم الضرر الى مشاكل او اكثرر باحد صمامات القلب ): اذا ما لحق ضراضرار في صمامات القلب

 تسرب تشكل خطرا جديا على الحياة.

 تشخيص النوبة القلبية

في الوضع المثالي، ينبغي على الطبيب ان يبحث، اثناء الفحص الجسدي الروتيني، عن عوامل خطر قد تؤدي الى االصابة بنوبة 

 قلبية.

ما اصيب شخص بنوبة قلبية، او اذا كان يشك في انه يتعرض الى نوبة قلبية، فينبغي ان تجرى الفحوصات والتشخيص كما في اذا 

حالة طوارئ. يطلب الطاقم الطبي من المريض وصف االعراض التي الحظها، يتم قياس ضغط دمه، باالضافة الى النبض ودرجة 

( القلب ويشرع على الفور في اجراء الفحوصات، التي يتم بواسطتها تحديد ما اذا كان Monitorالحرارة. ثم يتم ربطه الى منطـر )

 مصابا بنوبة قلبية، بالفعل.

(، يوجه اسئلة حول Stethoscopeيصغي الطاقم الطبي الى دقات القلب والى حركة الهواء في الرئتين بواسطة سماعة الطبيب )

قلبية في عائلته. الفحوصات الطبية التي يجريها الطاقم الطبي تساعد في تحديد ما اذا تاريخ المريض الطبي وحول تاريخ االمراض ال

 كانت عالمات واعراض، مثل االلم في الصدر او غيره، تدل على حدوث نوبة قلبية، او على مشاكل اخرى.

 هذه الفحوصات تشمل ما يلي :

 (ECG – Electrocardiogram -مخطـط كهربية القلب )مخطط رسم القلب 
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 فحوصات دم

 

 فحوصات اخرى.

اذا كان الشخص قد تعرض في الماضي الى نوبة قلبية، او يتعرض لها حاليا، فسوف يتخذ االطباء خطوات فورية لمعالجة الوضع. 

 وقد يكون من الضروري اجراء الفحوص التالية:

 ( Chest x - ray) تصوير الصدر باالشعة

 

 يتيح للطبيب فحص حجم وشكل القلب واالوعية الدمويةتصوير الصدر باالشعة السينية 

  المسح النووي  

 يساعد هذا االختبار في الكشف عن مشاكل تدفق الدم الى القلب وتحديد مكانها 

 ( Echocardiogram) مخطط صدى القلب

 

 هذا الفحص يستخدم الموجات الصوتية النتاج تخطيط لعمل القلب

 (Catheterization) القـثطرة
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 يبين هذا االختبار ما اذا كانت الشرايين التاجية ضيقة او منسدة. 

في االيام او االسابيع االولى ما بعد النوبة القلبية، قد يطلب اجراء اختبارات جهد. هذه االختبارات تفحص كيف يستجيب القلب 

 واالوعية الدموية لدى بذل مجهود جسماني.

 عالج النوبة القلبية

 قلبية يجب اتخاذ الخطوات التالية، على الفور ودون اي تاخير:عند حصول نوبة 

 االتصال الفوري لتلقي المساعدة الطبية العاجلة: وحتى عند مجرد الشك بحصول ازمة قلبية، يجب التصرف بدون اي تردد او تاخير.

 (:Nitroglycerinتناول نتروغليسرين )

 

وهو عقار موسع لالوعية  - Glyceryl trinitrate -ثالثي نترات الغليسيريل اذا كان الطبيب قد وصف دواء النتروغليسيرين ) 

 الدموية التاجية( فينبغي تناوله وفقا للتعليمات، فيما ننتظر طاقم االسعاف.

( رجفان( اي، ارتجاف )Ventricular fibrillationوقد تسبب النوبة القلبية، في دقائقها االولى، حالة من الرجفان البطيني )

القلب عبثا ودون جدوى. والرجفان البطيني الذي ال تتم معالجته فورا يؤدي الى الموت المفاجئ. وقد يشكل استخدام مزيل الرجفان 

(Defibrillator( الخارجي االوتوماتي )AED( الذي يعيد القلب الى نظمه )الطبيعي، بواسطة الصدمة الكهربائية، عالجا ايقاعه )

 الطوارئ، حتى قبل وصول المصاب بالنوبة القلبية الى المستشفى. مناسبا وناجعا في حاالت

 ادوية:

في كل دقيقة تمر بعد حدوث النوبة القلبية، يزداد، اكثر فاكثر، عدد االنسجة التي ال تحصل على االكسجين الالزم بشكل طبيعي 

سية لوقف الضرر في االنسجة تكمن في االصالح ومنتظم االكسجين، مما يؤدي الى تضررها او تلفها التام وموتها. الطريقة الرئي

 السريع للدورة الدموية، بحيث يعاود الدم تدفقه ووصوله الى مختلف الخاليا، االنسجة واالعضاء في الجسم.

 االدوية لمعالجة النوبة القلبية تشمل:

 (Aspirinاسبرين )

 

 ( الدمجلطة"، تساعد في اذابة وتحليل خثرة )الخثرةحال (: هذه االدوية، التي تسمى "Thrombolytics) مميعات الدم

(Blood clotالتي تمنع تدفق الدم الى القلب ) 
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 (سوبر اسبرينالذي يوصف بانه:  - Clopidogrel) كلوبيدوغريل

 

 ادوية اخرى لمنع تجلط الدم

 .له حاجة توجد معينة حاالت في. لأللم مسكن كدواء المورفين يعمل(: morphine) المورفين  

 

 (Nitroglycerinنتروغليسرين ) 

 (Beta - blockerمحصرات البيتا )

 عقاقير لخفض مستوى الكولسترول.

 عمليات جراحية وتدابير اخرى:

 باالضافة الى المعالجة باالدوية، قد تكون هنالك حاجة الى احد االجراءين التاليين لمعالجة النوبة القلبية:

اجراء جراحي يستهدف التخلص من المناطق المتضيقة او المنسدة في  - Coronary angioplasty) راب االوعية التاجية

 الشرايين التاجية(، 

 

 (،Balloon angioplasty) سواء بواسطة البالون
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 (Stent -)استنت  بواسطة دعامةاو  

 

 (Coronary artery bypass graft / surgery) - طعم مجازة الشريان التاجي

 

 والشفاء.التعافي 

الغرض من العالجات الطارئة للنوبات القلبية هو تجديد تدفق الدم وانقاذ انسجة القلب من التلف والدمار. اما الغرض من العالجات 

 ما بعد النوبة القلبية فهو تسريع وتعزيز تعافي القلب وشفائه ومنع حدوث نوبة قلبية اخرى.

 الوقاية من النوبة القلبية

، اتخاذ اجراءات وتدابير تقي من النوبة القلبية وتمنع حدوثها. ويمكن القيام بذلك، ايضا، حتى بعد حدوث النوبة ليس متاخرا، ابدا

القلبية. ولقد اصبحت المعالجة الدوائية جزءا اساسيا وهاما جدا في تقليل اخطار االصابة بنوبة قلبية، من جهة، وفي مساعدة ودعم 

اء افضل، من جهة ثانية. كما تلعب العادات ونمط الحياة، ايضا، دورا مصيريا حاسما في الوقاية القلب الذي اصيب لكي يعود الى اد

 من النوبات القلبية، منع حدوثها، او التعافي والشفاء منها.

 :االدوية

، بدرجة عالية، ينصح االطباء، على وجه العموم، بالعالجات الدوائية لالشخاص الذين اصيبوا بنوبة قلبية، او لالشخاص المعرضين

 لخطر االصابة بنوبة قلبية.

 االدوية التي تساعد على تحسين اداء القلب، او التي تقلل من خطر االصابة بنوبة قلبية، تشمل:

 (تخثرهمميعات الدم التي تمنع تجلـطه )

العبء على القلب وتساعد (: هذه االدوية تقلل من معدل ضربات القلب ومن ضغط الدم، تقلل Beta - blockerمحصرات البيتا )

 في منع حدوث نوبات قلبية اضافية تالية. كثير من المرضى يضطرون الى تناول هذه االدوية طوال حياتهم، بعد اصابتهم بنوبة قلبية

 (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor - ACEIمثبطات االنزيم المحول لالنجيوتنسين )

 ادوية لخفض مستوى الكولسترول
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 نمط الحياة:

لنمط الحياة تاثير حاسم على القلب. لذلك، فان اتخاذ الخطوات التالية من شانه ان يساعد ليس فقط في الوقاية من النوبات القلبية، 

 انما ايضا في التعافي والشفاء من نوبات قلبية حصلت:

 االمتناع عن التدخين

 اجراء فحص لنسبة الكولسترول في الدم

 طبية دورية بشكل منتظماجراء فحوصات 

 المتابعة والمحافظة على مستوى صحي من ضغط الدم

 ممارسة النشاط البدني بانتظام

 الحفاظ على وزن صحي

 مواجهة الضغوطات والتوترات النفسية والتغلب عليها

 االبتعاد عن الكحول

 

 أدوية الدهون

 rate limiting step in cholesterol هذا اإلنزيم مهم ب HMG coA reductase inhibitor اول مجموعة هي

 biosynthesis  لهذا هي تقلل الكولسترول 

 ادويتها

Atorvastatin  

 

lipigard or avas : االسم التجاري 

40و 20و  10 :جرعته   

العشاء ألن الكوليسترول يبنى اثناء المساء وجبة يأخذ مرة وحدة باليوم بعد  

Simvastatin 

 
40و 20و  10 جرعته :  

Fluvastatin 
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lescol : االسم التجاري 

 

40و 20 جرعته :  

 

Rousvastatin 

 

 

crestor: االسم التجاري 

 

20و  10 جرعته :  

 

 تستخدم في حالة ارتفاع في   uptake of free fatty acid by liverوتمنع lipolysis اما المجموعة الثانية فهي تمنع

triglycerides 

Gemfibrozil 

  

Lopid : االسم التجاري 

 

لصباحا ومساءا قبل األك 600 جرعته :  
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 ي تستخدم عند الحواملتأدوية الضغط ال

 

 الحمل خالل المرتفع الدم ضغط هو ما

 الحمل خالل المرتفع الدم ضغط أنواع تصنيف

 قد عديدة أسباب. الحمل غير أخرى ألسباب يكون قد واالخر بالحمل بعضها ويتعلق أنواع، عدة توجد الحمل خالل المرتفع الدم لضغط

 الحمل خالل المرتفع الدم ضغط أنواع تصنيف المهم من. السبب معروفة غير الحاالت ُمعظم تبقى لكن المرتفع، الدم لضغط تؤدي

 .األنواع بين فيما والعالج التوجه الختالف

 :التالية الحاالت احد هو المزمن المرتفع الدم ضغط(: Chronic Hypertension) المزمن المرتفع الدم ضغط  

 .الحمل قبل المرتفع الدم ضغط  

 .العشرين األسبوع قبل الحمل خالل يظهر الذي المرتفع الدم ضغط  

 .األقل على أسابيع بستة الحمل بعد يستمر الذي المرتفع الدم ضغط  

 .السبب معروف غير المزمن المرتفع الدم ضغط يكون الحاالت ُمعظم في

 وبعد مرة، ألول الحمل في يظهر الذي المرتفع الدم ضغط(: Gestational Hypertension) الحملي المرتفع الدم ضغط

 .أخرى عالمات أو بأعراض مصحوبا   يكون ال. العشرين األسبوع

 الدم ضغط الى باالضافة. الحملي المرتفع الدم ضغط من -خطرة تكون وقد – خاصة حالة(: Preeclampsia) الحمل تسمم  

 .البول تحليل اختبار في البروتينية البيلة تظهر العشرين، األسبوع بعد المرتفع

 (.Seizures) الدماغية للنوبات تؤدي والتي الحمل تسمم من خطرة حالة(: Eclampsia) االرتعاج

(: Superimposed Preeclampsia / Superimposed Eclampsia) المركبة االرتعاج أو المركبة الحمل تسمم

 .السابق في المزمن المرتفع الدم بضغط المصابات النساء لدى يظهر الذي االرتعاج أو الحمل تسمم هو

 من عشر الثاني األسبوع حتى والعابر الظاهر المرتفع الدم ضغط(: Transient Hypertension) العابر المرتفع الدم ضغط  

 عابرة كونها الحالة هذه لعالج حاجة ال. الحمل

 المزمن المرتفع الدم ضغط

 الحمل خالل المزمن المرتفع الدم لضغط تؤدي قد عديدة أمراض استبعاد المهم من. الحمل حاالت من %5 المرتفع الدم ضغط يُصيب

 الدم ضغط لتشخيص عديدة اختبارات واجراء الجسدي بالفحص القيام الطبيب على. وغيرها الصماء الغدد وأمراض الكلى كأمراض

 .الحمل خالل المزمن المرتفع الدم ضغط سبب تكون قد عديدة أمراض واستبعاد المرتفع

 .الجنين لدى أو الحامل المرأة لدى سواء   المضاعفات من العديد الى المزمن المرتفع الدم ضغط يؤدي
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 :الحامل المرأة لدى المضاعفات أبرز من 

 .القلب أمراض

 .الكلى أمراض

 .الشبكية اعتالل

 .الدماغ اعتالل

 .المركبة االرتعاج أو الحمل لتسمم لديهن الحالة ستتضاعف المزمن، المرتفع الدم بضغط المصابات الحوامل النساء من 15-25%

 الوالدة الجنين، نمو بطئ ،(Fetal Anomalies) جنينية شذوذ الى يؤدي المرتفع الدم ضغط فان الجنين لدى أما. غيرها وأخرى

 الحامل المرأة لدى لمضاعفات وتؤدي المشيمة تضر خطرة حالة وهي( Placental Abruption) المشيمة انفصال أو المبكرة،

 .الجنين ولدى

 الحمل خالل المزمن المرتفع الدم ضغط عالج

. 120/80 يُقارب ما الى الدم ضغط خفض المهم من. اليها يؤدي قد التي المضاعفات وتجنب المرتفع الدم ضغط خفض الى يهدف 

 العالج يتكون. الجنين لدى المضاعفات من يقي العالج أن الدراسات تُثبت لم أنه كما الحمل، تسمم من الوقاية على العالج يُساعد ال

 :التالية األمور من

 .الكحولية والمشروبات التدخين تجنب

 .اليوم في غرام 3-2 من ألقل التغذية في( الصوديوم) الملح تناول من الحد

 .الزائد الوزن فقدان ألجل البدني والنشاط غذائية حمية اتباع

 .األدوية

 باألدوية والعالج الحياة، نمط بتغيير يبدأ العالج فان لذا المضاعفات، من يقي المزمن المرتفع الدم ضغط عالج أن يُثبت لم ألنه نظرا  

 :التالية الحاالت في فقط حاجة له

 .150/90 من أكثر أي جدا ، مرتفعا   الدم ضغط كان ما اذا

 .والعيون الكلى كالقلب، لالصابة المعرضة األعضاء في اصابة الطبيب اكتشف ما اذا

 :هي المستخدمة األدوية

 (:Alpha MethylDopa) دوبا يلثم

Methyldopa 

 

 Aldomet  االسم التجاري:

 اليومفي ثالث مرات  250 جرعته:

 .الموضعي المنخفض الدم وضغط التهدئة الجانبية أعراضه أهم من. استخداما   األكثر الدواء 
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 (:Labetalol) البيتولول

 

 يتفوق ال أنه اال الجنين، يضر وال استعماله في امنا   ويُعتبر( Beta Blockers) البيتا مستقبالت محصرات مجموعة من وهو 

 .دوبا المتيل على

 (.Nifedipine) النيفيديبين وأبرزها(: CCB- Calcium Channel Blockers) الكالسيوم قنوات محصرات

 

 (Hydralazine) هيدراالزين

 

 أقل أنها اال. الحمل خالل المزمن المرتفع الدم ضغط لخفض تُستخدم التي األدوية من أخرى أنواع هي البيتا مستقبالت ومحصرات

 .أعاله األدوية من استعماال  

 األدوية هذه ألن نظرا   الحمل، خالل البول مدرات أو( ACE Inhibitors) لألنغيوتنسين المحول االنزيم مثبطات تناول يجوز ال

 .الجنين لدى عديدة ألضرار تؤدي

 (Preeclampsia) الحمل تسمم

 المهم من لذا والجنين، الحامل للمرأة خطرة حالة الحمل تسمم يُعتبر. الحمل حاالت من %8-5 يقارب ما الحمل تسمم يُصيب

 البيلة الى باالضافة العشرين، األسبوع بعد المرتفع الدم ضغط هو الحمل تسمم فان ذُكر كما. وعالجه الحمل تسمم تشخيص

 لكن الوالدة، بعد األولى األيام خالل حتى الحمل تسمم يظهر قد. البول تحليل اختبار في( البول في البروتين ظهور أي) البروتينية

 .الحمل خالل فقط يظهر مرض هو الحمل تسمم أن بالذكر الجدير من. ذلك بعد األعراض تختفي ما غالبا  

 الحمل تسمم خطورة عوامل

 النساء من للعديد. السبب هو المشيمة في الدموية األوعية يصيب اعتالل أن األطباء بعض ويعتقد الحمل، تسمم سبب يعرف ال

 :التالي العوامل هذه وتشمل ،الحمل تسمم خطورة عوامل الحوامل

 الحمل بتسمم االصابة خطورة فان األول، حملها وكان السابق في المرأة تلد لم ما اذا(: Nulliparity) السابق في الوالدة عدم

 .تزداد
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 خطورة ازدادت والثالثين، الخامسة من أكثر أو عشرين من أقل الحامل المرأة سن كان ما اذا حيث أهمية، الحامل المراة لسن: الجيل

 .الحمل بتسمم االصابة

 .الحمل سكري

 .الحمل قبل السكري أو المجموعية الحمامية الذئبة الكلى، أمراض المرتفع، الدم ضغط

 .أكثر أو توأم وجود أي(: Multiple Gestations) المتعدد الحمل

 .الحمل بتسمم اصابتها خطورة من يزيد الحامل المرأة أخت أو أم لدى الحمل تسمم وجود: العائلي التاريخ

 .السابق في الحمل تسمم

 .الزائد والوزن السمنة

 الحمل تسمم وعالمات أعراض

 السابق في. والعالمات األعراض عديمة األمور هذه تكون ما وغالبا   البروتينية، والبيلة المرتفع الدم ضغط الى الحمل تسمم يؤدي

 بواسطة الحمل تسمم تشخيص يُمكن. االن صحيحا   ليس األمر أن اال الحمل، تسمم أعراض من( األرجل انتفاخ أي) الوذمة اعتبرت

 :التالية االختبارات اجراء يجب حيث االختبارات

 .140/90 من أكثر أي مرتفعا ، كان ما اذا: الدم ضغط قياس

 .ساعة 24 خالل المجموع البول في ملغم 300 من أكثر وجود هو البروتينية البيلة تعريف(: Urinalysis) البول تحليل

 الحمل تسمم من الحالة وهذه ،(Severe Preeclampsia) وخيما   الحمل تسمم كان ما اذا والعالمات األعراض تظهر ما غالبا  

 وتُعتبر أسابيع، وحتى أيام ساعات، خالل الوخيم الحمل لتسمم والعالمات األعراض تظهر قد. الطفيف الحمل تسمم لتفاقم نتيجة هي

 :هي الوخيم الحمل تسمم وعالمات أعراض أبرز. الجنين أو الحامل للمرأة األخطر الحالة هذه

 .160/110 من ألكثر المرتفع الدم ضغط

 .ساعة 24 خالل المجموع البول في البروتين من غم5 من ألكثر البروينية البيلة

 .الوخيم المستمر الرأس ألم

 الرؤية فقدان أو سوداء، بقع رؤية الرؤية، وضوح عدم المزدوجة، الرؤية من الحامل المرأة تشكو أن يُمكن حيث الرؤية، مشاكل

 .التام

 24 خالل الحامل المراة بول تجميع يجب األمر الكتشاف. ساعة 24 خالل البول من ملم 500 من أقل أي(: Oliguria) البول قلة

 .للكلى الضرر عن البول قلة تُعبر. ساعة

 .النفس لضيق يؤدي مما الرئتين داخل السوائل تراكم أي(: Pulmonary Edema) الرئوية الوذمة

 على يظهر قد الزراق أن كما. الشفاف على أو اللسان تحت الفم في ويظهر أزرق الى الجلد لون تغير أي(: Cyanosis) الزراق

 .الرئتين لوظيفة الضرر يعني الزراق ان. واألظافر األصابع أطراف

 قد الدموية الصفائح قلة فان التخثر، على الدم تساعد الدموية الصفائح أن بما(: Thrombocytopenia) الدموية الصفائح قلة

 .للنزيف تؤدي

 الربع في وألم القيء، للغثيان، يؤدي أنه أو الدم اختبارات في فقط ويُكتشف األعراض عديم األمر يكون قد: الكبد وظيفة تضرر

 .البطن من العلوي األيمن

 .النسائي الطبيب الى مباشرة   التوجه الحامل المرأة على الوخيم، الحمل لتسمم والعالمات األعراض احدى ظهرت ما اذا
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  Congestive Heart Failure (CHF(فشل قلب االحتقاني

 

 ما هو فشل القلب االحتقاني 

 فشل القلب، أو ما يُعرف باسم مرض القلب، هو الملتقى األخير ألمراض عديدة قد تضر بالقلب وتؤدي الى فشله.  فشل القلب، يُعرف

بالحالة التي يكون فيها القلب غير قادر على ايصال الدم الكافي الى كافة أنحاء الجسم. تختلف أسباب فشل القلب، لكن النتيجة واحدة 

 عدم قدرة القلب على ايصال الدم الكافي الى الجسم. وبالتالي فان الجسم ال يصله الكافي من األوكسجين.

لعالج. يؤدي فشل القلب ألعراض تُشكل عبئا  على المريض، وعلى عائلته. يُقيد فشل فشل القلب هو مرض صعب جدا ، للمريض ول

القلب المريض، بأسلوب حياته ويقلل من قدرته على ممارسة النشاطات الُمختلفة، حتى اليومية والبسيطة في الحاالت القُصوى، 

لتأثير على جودة ونوعية الحياة، انما يؤدي فشل القلب، كالمشي، األكل واالستحمام. ال يتوقف ضرر فشل القلب على المريض، عند ا

الى الحاجة دخول الُمستشفى لتلقي العالج. كُلما زاد فشل القلب سوءا ، زادت الحاجة لدخول المستشفى. األمر األخير الذي يؤدي اليه 

 فشل القلب، هو تقصير الحياة والوفاة الُمبكرة.

اسب، لمنع حصول األمور المذكورة. اذا لم يُعالج فشل القلب، فان ذلك يؤدي الى نتائج سيئة. لذا فان فشل القلب يتطلب العالج الُمن

 العالج الُمستمر على مدار سنين. عادة  فان فشل القلب هو مرض ُمزمن، يتطلب

 احصائيات عن فشل القلب

 هل فشل القلب هو مرض منتشر؟

 م. يُعتبر المرض شائعا ، ويُضر كبار السن والذكور أكثر من االناث.من سكان العال %2تُقدر نسبة حدوث فشل القلب بحوالي  

 ما هي عوامل خطورة فشل القلب؟

هناك عوامل خطورة عديدة لالصابة بفشل القلب االحتقاني. بعض هذه العوامل هي أيضا  أسباب لفشل القلب. يجب االنتباه من 

 فشل القلب:العوامل واألمراض التالية ألنها تزيد خطورة االصابة ب

 ضغط الدم المرتفع.  

(. هو المرض الذي يسبب افقار القلب واحتشاء عضلة القلب. تضر Coronary heart diseaseأمراض القلب التاجية )  

 ب وتُعرض المريض لخطر فشل القلب.جميع هذه األمراض بمبنى ووظيفة عضلة القل

 التدخين. يزيد التدخين خطر االصابة بمرض القلب التاجي وبالتالي يزيد الخطر لفشل القلب.  

 السمنة والوزن الزائد. أيضا  يزيد خطر االصابة بفشل القلب.  

 السكري. يزيد السكري خطورة حصول مرض القلب التاجي وبذلك يرفع االحتمال لالصابة بفشل القلب.  

 ي الى فشل القلب في نهاية األمر.أي صمام يتضرر في القلب، يُمكن أن يؤد أمراض صمامات القلب.  
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 لقلبأسباب فشل ا

كما ذُكر من قبل فان عضلة القلب يجب أن تكون سليمة من ناحية المبنى والوظيفة، لكي يستطيع القلب ضخ الدم بشكل سليم لباقي 

ناها أو يعرقل وظيفتها، قد يؤدي في النهاية الى فشل القلب. هناك الجسم. لذا فان كل مرض قد يؤثر على عضلة القلب ويغير مب

 أسباب عديدة لفشل القلب، أهمها:

(. هي أمراض تنتج من انسداد الشرايين التاجية. الشرايين التاجية Coronary heart diseaseأمراض القلب التاجية )

(Coronary arteries هم شريانان يخرجان من األبهر، ويتجهان ،) نحو القلب، وينقالن الدم الى القلب. انسداد هذه الشرايين

يُعرض عضلة القلب للضرر جراء انقطاع الدم عنها. هذا األمر كفيل بافقاد عضلة القلب مبناها الطبيعي، وقدرتها على االنقباض، مما 

 قد يؤدي الى فشل القلب.

حتقاني. ضغط الدم المرتفع ممكن أن يؤدي لفشل القلب بطريقتين. ضغط الدم المرتفع. من أهم األسباب التي تُسبب فشل القلب اال

األولى هي أن عضلة القلب تعمل أمام ضغط مرتفع، اذا ما استمر األمر طويال  فان عضلة القلب تفقد قدرتها على االنقباض بشكل 

 الحالة ال يمتأل القلب بالدم كما يجب.طبيعي. الطريقة الثانية، هي أن عضلة القلب تفقد قدرتها على االنبساط السليم، في هذه 

( أو القلس stenosisأمراض صمامات القلب. كل صمام من صمامات القلب يمكن أن يتضرر بطريقتين، التضيق )

(regurgitation في الحالة األولى يتضيق الصمام. أما في الحالة الثانية، فان الصمام ال ينغلق بشكل كامل، مما يؤدي لتسرب .)

 خالل الصمام. اذا استمرت هذه الحاالت لفترة ُمستمرة، تؤدي لفشل القلب. الدم من

(. أيضا  لفترة Bradyarrhythmia( أو البطيء )Tachyarrhythmiaاضطراب نظم القلب. اضطراب نظم القلب السريع )

 ُمستمرة قد تُسبب فشل القلب.

ألمراض لها العديد من األسباب، والتي تؤدي في نهاية (. اعتالل القلب هي مجموعة من اCardiomyopathyاعتالل القلب )

 هناك ثالث أنواع رئيسية العتالل القلب:األمر الى ضرر لعضلة القلب وافقداها وظيفتها. 

 (.Dilated cardiomyopathyاعتالل عضلة القلب المتوسع )  

 (.Restrictive cardiomyopathyاعتالل عضلة القلب الُمقيد )  

 (.Hypertrophic cardiomyopathyاعتالل عضلة القلب التضخمي )  

المشروبات الكحولية، الكحول قد يُسبب اعتالل عضلة القلب، والتهاب عضلة القلب. اذا ما استمر شرب الكحول لفترة طويلة، 

 وبكمية كبيرة، قد يؤدي الى فشل القلب.

 ولذا يؤدي لفشل القلب. التهاب عضلة القلب. يؤدي الى اعتالل القلب المتوسع

 (.COPD- chronic obstructive pulmonary diseaseأمراض الرئة الُمزمنة. مثل داء الرئة المسد المزمن )

 (. في الوقت الحالي نادرا  ما يؤدي الى فشل القلب. لكن اذا استمر فقر الدم، دون عالج، قد يُسبب فشل القلب.anemiaفقر الدم )

 (، وهو نوع من األوالي. شائع في أمريكا الجنوبية كسبب لفشل القلب.chagas diseaseداء شاغاس )

ليست كل األمور التي ذكرت تُسبب حتميا  لفشل القلب. لكن عدم عالج األمراض أعاله واهمالها قد تؤدي الى فشل القلب في نهاية 

 األمر.

 الية فشل القلب

 كيف تؤدي األسباب أعاله لفشل القلب؟

ض ما يضر عضلة القلب، تفقد عضلة القلب قدرتها على االنقباض. بذلك يفقد القلب القدرة على ضخ الدم الى أنحاء عند حدوث مر

الجسم. ُمقابل ذلك، نتوقع عندها ظهور أعراض فشل القلب، لكن ذلك ال يحدُث. حيث نرى أعراض لفشل القلب فقط بعد مرور أشهر 

ب طول هذه الفترة حتى ظهور األعراض، هي أن الجسم يبدأ بافراز هرمونات ُمختلفة أو سنين من الضرر األولي لعضلة القلب. سب

 ومواد تُساعد عضلة القلب في الحفاظ على وظيفتها، وعلى قدرة الضخ.
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تؤدي هذه الهرمونات والمواد، الى تغييرات في عضلة القلب، مثل التضخم، تُساعد عضلة القلب في الحفاظ على وظيفتها مؤقتا . 

من أهم المواد التي (. remodelingعم الجسم عضلة القلب على االنقباض. تُسمى هذه التغييرات باعادة العرض أو الترتيب )ويد

 تُفرز هي:

 وااللدسترون. II(. الذي بدوره يؤدي الفراز انغيوتنسين renninهرمون الرينين )  

 الشرايين المحيطية.(. هذا المركب يسبب تضييق ANGIOTENSIN II) IIانغيوتنسين   

(. الذي يعمل على الكلى للحفاظ على الملح داخل الجسم، بينما يؤدي الى افراز البوتاسيوم في aldosteroneااللدسترون )  

 البول.

 األدرنالين والنورأدرنالين.  

 خالل هذا الوقت ال توجد أعراض لفشل القلب.  

ة القلب أن تُحافظ على وظيفتها ومبناها السليم. ويفقد الجسم القدرة على صنع ( ال تستطيع عضلأشهر أو سنينبعد فترة من الزمن )

التغييرات في عضلة القلب، وعلى دعم انقباض عضلة القلب. وتُصبح المواد الُمفرزة والهرمونات ضارة لعضلة القلب. لذا تفقد 

 عضلة القلب القدرة على ضخ الدم ويحصل فشل القلب.

ضخ الدم الى الجسم، يتراكم الدم في أجزاء الجسم الُمختلفة. يحوي الدم كمية من السوائل. اذا تراكم الدم في عندما ال يستطيع القلب 

األوعية الدموية، تحتقن األوعية الدموية وتخرج السوائل من األوعية الدموية الى األعضاء وتسبب االنتفاخ في العضو. هذه االلية 

 تؤدي الى أعراض كثيرة لفشل القلب.

 ا هي أعراض وعالمات فشل القلب؟م

أعراض فشل القلب، كما ذكر من قبل، تظهر بعد فترة من المرض الُمسبب لفشل القلب. أعراض فشل القلب، ال تظهر جميعها بنفس 

 الوقت، انما تكون تدريجية، وكلما ازداد فشل القلب، زادت األعراض وظهرت بوتيرة أكبر.

 متى تظهر أعراض فشل القلب؟

عراض فشل القلب، عندما ال يُضخ الدم الكافي الى الجسم. في الحاالت األولية والبسيطة لفشل القلب، يستطيع القلب أن يضخ تظهر أ

الدم الى الجسم أثناء الراحة. عند الجهد يحتاج الجسم لكمية أكبر من الدم، لكن القلب الموجود في حالة فشل، ال يستطيع ضخ الدم 

عراض. كلما تقدمت حالة فشل القلب، قلت درجة الجهد التي تظهر فيها األعراض. في الحاالت الُمتقدمة جدا  الكافي، وعندها تظهر األ

 من فشل القلب، تظهر األعراض أثناء الراحة.

 األعراض والعالمات لفشل القلب:

 ذل الجهد.: كثيرا  ما يشكو مرضى فشل القلب من التعب واالرهاق، ألنهم غير قادرين على بالتعب واالرهاق

 : ينتج ضيق النفس من تراكم السوائل في الرئتين واحتقان الدم بهم.ضيق النفس

(: ضيق النفس، الذي يظهر عند النوم واالستلقاء، ألن احتقان الدم في الرئتين يزيد في Orthopnea) االضطجاعي ضيق النفس

القلب، الجلوس، أو النوم على عدة مخدات مع رفع هذه الوضعية. للوقاية من  ضيق النفس االضطجاعي، يُفضل مرضى فشل 

 الصدر.

(: هو ضيق نفس يظهر بعد الخلود الى النوم PND- paroxysmal nocturnal dyspnea) ضيق النفس الليلي االنتيابي

زادت شدة فشل  بساعة أو أكثر وممكن أن يُعاني منه المريض خالل الليل ويُوقظ المريض من النوم. يظهر ضيق النفس بنوبات. كلما

 القلب، زادت شدة ووتيرة نوبات ضيق النفس الليلي.

: أي انتفاخ األرجل. تظهر بسبب تراكم السوائل في األرجل، واحتقان الدم فيهم. تكون الوذمة في الجانبين، األيمن الوذمة في األرجل

 (.Ascites) واأليسر، متماثلة. يُمكن أن تكون الوذمات في البطن، وعندها تُسمى باالستسقاء

 شكاوى في الجهاز الهضمي، كاالم البطن، القيء، الغثيان، تضخم الكبد. بسبب احتقان أعضاء الجهاز الهضمي وتراكم السوائل.
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 (.Nocturiaالتبول الليلي )

 الدوخة والتخليط العقلي، ألنه ال يصل الدم الكافي الى الدماغ.

 نبض القلب السريع والضعيف.

 اف، والزراق، ألن الدم ينقص في األطراف بسبب عدم قدرة القلب على ضخه.الشحوب، برودة األطر

 (: أي فقدان الوزن الزائد. يظهر في المراحل المتقدمة جدا  من فشل القلب.cachexia) الدنف

 قد تظهر أعراض فشل القلب بشكل حاد، أثناء تفاقم فشل القلب.

 تشخيص فشل القلب االحتقاني

راض وعالمات ُمالئمة. تُستخدم بعض الفحوصات لتأكيد فشل القلب االحتقاني. على الطبيب االنتباه الى وجود يتم التشخيص وفقا  ألع

عوامل خطورة لفشل القلب، وجود أمراض قد تؤدي الى فشل القلب االحتقاني، باالضافة الى وجود األعراض والعالمات الُمالئمة.  

 ومعرفة السبب:ل القلب االحتقاني، الفحوصات الُمستعملة للُمساعدة في تشخيص فش

 فحوصات الدم، تشمل:

 (. والهدف منها تشخيص فقر الدم.CBC- complete blood countتعداد الدم الكامل )  

 (. والهدف هو فحص درجة السكر للمساعدة في تشخيص السكري وتقدير درجته.Glucoseالسكر )  

(. الهدف هو تشخيص داء  كلى ينتج BUN( ونتروجين يوريا الدم )Creatinineتحليل البول ووظائف الكلى كالكرياتينين )  

 كُمضاعفة لفشل القلب.

 الشوارذ: سوديوم, بوتاسيوم, الكالسيوم.  

الدهنيات والكولسترول. والهدف من ذلك هو تشخيص حاالت السمنة والوزن الزائد التي تعرض المريض لخطر االصابة بفشل   

 القلب االحتقاني.

(. لتشخيص اضطراب نظم القلب، أو أمراض القلب التاجية، أو احتشاء القلب سابقا . جميع هذه األمور ECGخطيط كهربية القلب )ت

 قد تؤدي لفشل القلب.

(. تُظهر مبنى القلب وشكله. كما أنه باالمكان رؤية السوائل الُمتراكمة في الرئتين. عادة  CXRالتصوير باألشعة السينية للصدر )

 ُ  ستعمل للغرض األخير، وبالذات أثناء تفقام فشل القلب االحتقاني.ت

االيكو. تخطيط صدى القلب هو فحص بسيط يمكن القيام  -(. يُعرف باسمه الُمختصرechocardiographyتخطيط صدى القلب )

القلب. من خالله يمكن به بجانب سرير المريض، وهو عبارة عن جهاز يوجه األشعة الفوق صوتية للقلب ويستقبل تخطيط لصدى 

رؤية القلب على شاشة موصولة بالجهاز. يُستعمل لتقدير حجم القلب، وظيفة القلب، انقباض العضلة ولتقدير صمامات القلب 

 وأمراضها.

 ( والقسطرة، يُستخدمان لتشخيص أمراض القلب التاجية.stress testاختبار الجهد )

 ما هي مضاعفات فشل القلب االحتقاني

 يتم عالج فشل القلب االحتقاني، قد يسبب العديد من الُمضاعفات الخطيرة. أهمها: اذا لم

(. قد يُسبب اعتالل القلب، فشل القلب االحتقاني. وبدوره فان فشل القلب االحتقاني، قد يُسبب cardiomyopathyاعتالل القلب )

 نقباض.اعتالل القلب ويؤدي الى ضعف عضلة القلب وتوسعها، وفقدانها لقدرة اال

(. من الممكن أن تسبب اضطراب نظم القلب، فشل القلب االحتقاني. بالُمقابل فان فشل القلب arrhythmiaاضطراب نظم القلب )

 االحتقاني، يؤدي الى اضطراب نظم القلب، بسبب الضرر لعضلة القلب ومراكزها العصبية.
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 احتشاء القلب الحاد.

نهائي المرحلة. ألن الكلى ال تتلقى الدم الكافي من القلب، فتتعرض لالقفار الُمستمر، الذي الضرر للكلى، والتسبب في داء الكلى 

 يؤدي لداء الكلى نهائي المرحلة.

 الضرر للكبد. ألن الكبد ال يتلقى الدم الكافي من القلب، فيتعرض لالقفار الُمستمر، مما يؤدي الى فشل الكبد.

 لطة الدماغية. قد يؤدي اضطراب نظم القلب الى ذلك.(. يُعرف بالجstrokeالسكتة الدماغية )

 تخثر الدم واالنصمام. اذا فشل القلب، زاد االحتمال لحدوث تخثر الدم أو االنصمام.

 عالج فشل القلب االحتقاني

 ة:. يتركب العالج من األمور االتيان فشل القلب االحتقاني، لدى أغلب المرضى هو مرض ُمزمن ويتطلب العالج الُمستمر

 تغيير نمط الحياة.

 عالج المرض الُمسبب لفشل القلب االحتقاني.

 العالج باألدوية لفشل القلب االحتقاني.

 ما هي أهداف عالج فشل القلب االحتقاني ؟  

يهدف الى ويحسن األمور ان عالج فشل القلب االحتقاني ضروري، لكنه ال يشفي من فشل القلب االحتقاني. لكن العالج، كما ذكر، 

 :التالية

 يُحسن نوعية الحياة.

 يقلل من ضرورة العالج بالمستشفى.

 يمنع الوفاة ويطيل حياة المريض.

 من الناحية الطبية فان عالج فشل القلب يهدف الى:

 التقليل من االحتقان.

 التقليل من أعراض فشل القلب االحتقاني.

 ض وضخ الدم.ُمساعدة القلب على االنقباض بشكل سليم. والتسهيل على االنقبا

 الحفاظ على ضخ الدم الكافي الى أنحاء الجسم.

 

 متى يجب البدأ بعالج فشل القلب االحتقاني؟

دائما ، وبدون صلة ألعراض فشل القلب االحتقاني، يجب تشخيص ُمعالجة المرض الذي قد يُسبب فشل القلب االحتقاني. للمرضى 

هدف العالج هو الوقاية من فشل القلب، بواسطة عالج عوامل الخطورة  اللذين يحملون عوامل خطورة لفشل القلب االحتقاني،

والتقليل منها. للمرضى اللذين يشكون من أعراض فشل القلب االحتقاني، وأثبت لديهم وجود فشل القلب، يجب البدء بالعالج 

 باألدوية.

 تغيير نمط الحياة

يشمل تغيير نمط من فشل القلب االحتقاني، البدء بتغيير نمط الحياة. على جميع المرضى، اللذين يحملون عوامل الخطورة أو يعانون 

 الحياة، األمور التالية:
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(. ربما تتغير كمية الملح وديومصالغم في اليوم من الملح ) 2االمتناع عن االفراط في الملح في التغذية وبالتالي الحفاظ على اقل من 

 حسب حالة المريض، وعلى الطبيب تقرير ذلك.

 الحفاظ على الوزن وتخفيض الوزن الزائد واالمتناع عن السمنة.

 الحفاظ على شرب المشروبات الكحولية بأقل من كأسين في اليوم للرجال وأقل من كأس للنساء.

 االقالع عن التدخين.

 االمتناع عن التغيير القصوي بدرجة الحرارة، كالخروج الُمفاجئ من مكان دافئ لمكان بارد.

شاط البدني اليومي. يجب استشارة طبيب ُمختص لمعرفة درجة الجهد المالئمة للمريض، فدرجة الجهد تختلف من ممارسة الن

شخص الى اخر. بعض المرضى بحاجة الى اعادة التأهيل القلبي وبرنامج خاص. يجب االنتباه أن الجهد والنشاط البدني الزائد قد 

 الطبيبي في كل األحوال.يضر المريض، لذا يجب االمتناع عنه، واستشارة 

 ( والتهاب الرئة.influenzaالتطيعم الموسمي لمرض النزلة )

 أبرز هذه األدوية:االمتناع عن األدوية التي قد تسبب تفاقم فشل القلب. 

 (.calcium channel blockersمحصرات قنوات الكالسيوم ) 

 (NSAIDSمضادات االلتهاب الالستيريودية )

 ب نظم القلب.األدوية لعالج اضطرا

 العالج باألدوية

 متى يجب البدء بالعالج باألدوية؟

يجب بدء العالج باألدوية، اذا ما أثبت وجود فشل القلب االحتقاني، حتى ولو بدون أعراض، يجب البدء للعالج باألدوية. تختلف 

األدوية بغرض استعمالها، فهناك األدوية التي تخفف من األعراض ولكن ال توقف تقدم وتفاقم فشل القلب االحتقاني. وهناك األدوية 

وتؤثر على القلب لتحافظ على أهداف العالج، وتمنع تقدم فشل القلب االحتقاني. اختيار األدوية الُمناسبة التي تخفف من األعراض 

، NYHA classificationللعالج يتم حسب مقياس معين، لقدرة الجهد الذي يستطيع المريض القيام به. يُسمى هذا المقياس ب 

 (.هي األصعب 4هي األخف و 1درجة مقياس، تتراوح حسب شدة المرض )درجات من ال 4وُمتفق عليه بين جميع األطباء. يوجد 

 األدوية الُمستعملة لعالج أعراض فشل القلب االحتقاني

(. تُقلل من االحتقان واألعراض. وال تؤثر على القلب. تعمل مدرات البول على الكلى وتجعلها تفرز الملح diureticsمدارت البول )

الى البول، مما يؤدي الى افراز الملح والسوائل الُمتراكمة في الجسم، وبالتالي التقليل من االحتقان ( والماء من الدم وديومصال)

 واألعراض.

 

 تشمل مدرات البول عدة أنواع:

يد. وهي النوع األول الذي يُستعمل لتخفيف األعراض، واألكثر استعماال . مسر( مثل الفوloop diureticsمدرات البول العروية )  

 تكفي هذه األدوية لوحدها لخفض االحتقان، وفي حاالت أخرى يجب اضافة أنواع أخرى من مدرات البول. عادة  

األعراض الجانبية لمدرات (. وهي أقل استعماال . hydrochlorothiazideمدرات البول الثيازيدية مثل الهيدروكلوروثيازيد )  

 البول الثيازيدية والعروية

 يسبب الدوخة. ضغط الدم المنخفض مما  1

 خفض البوتاسيوم في الدم مما يعرض المريض لخطر اضطراب نظم القلب.  2
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 gout(، مما يشكل خطرا  لمرض النقرس )uric acidمدرات البول الثيازيدية قد تسبب ارتفاع في درجة الحمض األوري )  3

diseaseي.( لكن ذلك المرض غالبا  ما ال يحدث، رغم ارتفاع درجة الحمض األور 

(. تعمل على حفظ البوتاسيوم داخل الجسم وافراز potassium sparing diureticsمدرات البول الموفرة للبوتاسيوم )  

(، amilorideوديوم في البول مما يؤدي لخفض الملح، السوائل وبالتالي االحتقان. أهم األدوية في هذه المجموعة االميلوريد )صال

 (.sprinolactoneسبرينوالكتون )

 األدوية الُمستعملة لتخفيف األعراض وللتأثير على القلب، وتمنع تقدم فشل القلب االحتقاني

ACE inhibitors تعمل هذه المجموعة بواسطة منع انتاج مركب كيماوي في الجسم المسمى انغيوتنسين .II 

(ANGIOTENSIN II) هذا المركب يسبب تضييق الشرايين المحيطية ولذا فان منع انتاجه يؤدي الى توسع الشرايين المحيطية .

مما يؤدي الى خفض ضغط الدم وبذلك فان انقباض القلب وضخ الدم أسهل على القلب. أثبتت الدراسات أن كل مريض بفشل القلب 

 أهم األدوية:ى ولو لم يشكو من األعراض. االحتقاني بحاجة لهذه األدوية لتحقيق أهداف العالج حت

 (captoprilالكابتوبريل )  

 (enalaprilايناالبريل )  

 (.ramiprilراميبريل )  

 األعراض الجانبية:

 من مستعملي األدوية. %25. يحدُث بحوالي جافالسعال ال  1

 الدوخة بسبب خفض ضغط الدم.  2

 الطفح الجلدي.  3

 ضرر كلوي. في قلة من الحاالت يحصل  4

 ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم، مما قد يعرض لخطر االصابة باضطراب نظم القلب.  5

 من ُمستعملي األدوية. تُشكل وضعا  خطرا  يجب عالجه فورا . %1(، وتحدُث بحوالي angioedemaالوذمة الوعائية )  6

 II. تمنع ارتباط االنغيوتنسين II (ARB’s- Angiotensin II receptor blockers) محصرات مستقبالت االنغيوتنسين

 بمستقبله.أهمها:

 (.losartanلوسارتان )  

 (.valsartanفالسارتان )  

 (.candesartanكاندسارتان )  

. لذا من الممكن تبديل ال اال بشكل قليل  ، اال أن السعال ال يحدث هناACE inhibitorsمشابهه ألعراض ال  األعراض الجانبية

ACE inhibitors  بمحصرات مستقبالت االنغيوتنسينII لمن يعاني من السعال، ولكن ليس لمن يعاني من األعراض الجانبية ،

 األخرى.

(، تعمل عن طريق حصر المستقبالت البيتا مما يؤدي الى حصر الجهاز العصبي beta blockerمحصرات مستقبالت البيتا )

( وبذلك لخفض تأثير االدرنالين الضار على القلب. أيضا  هنا، أثبتت الدراسات sympathetic nervous systemالودي )

 :أهم األدوية الُمستعملةضرورة أدوية محصر المستقبالت البيتا، لتحقيق أهداف العالج. 

 (.Bisoprololبيسوبرولول )   

 (.Metoprololميتوبرولول )   
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 (.Carvedilolكارفيدولول )   

 األعراض الجانبية:

 التعب.  

 الدوخة، بسبب ضغط الدم المنخفض.  

 األرق.  

 الكوابيس.  

 العجز الجنسي.  

 عدم القدرة على القيام بمجهود بسبب عدم القدرة على رفع دقات القلب.  

 (.COPDممنوع وصف األدوية لمرضى الربو و الداء الرئوي المسد المزمن )  

 وأثبتت أيضا  أن العالج بدمج األدوية سوية ضروري جدا  لتحقيق أهداف العالج.أثبتت الدراسات ضرورة العالج بهذه األدوية، 

 .ACE inhibitorsو العالج الُمشترك األكثر شيوعا  هو بمحصرات مستقبالت البيتا، 

 

(. كما ذكر من قبل، فان األلدسترون هو أحد المواد التي يفرزها لجسم aldosterone inhibitorsمثبطات األلدسترون )

وتُحدث تغييرات ضارة بالقلب. لذا فان مجموعة األدوية هذه، توقف عمل األلدسترون الضار. تعمل هذه األدوية أيضا  كمدرات للبول 

(. لذا تخفف من األعراض وتحقق أهداف العالج. يُعطى العالج بهذه األدوية للمرضى اللذين يُعانون من فشل القلب انظر أعاله)

 أهم هذه األدوية:باألدوية السابقة فشل. عادة  هؤالء المرضى في مراحل متقدمة. االحتقاني، لكن العالج 

 (.sprinolactoneسبرينوالكتون )  

 (.eplerenoneابليرينون )  

 األعراض الجانبية:

 ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم، مما قد يعرض لخطر االصابة باضطراب نظم القلب.  

(. أي ظهور ثدي للرجل، يحدث في حالة العالج بسبرينوالكتون فقط. لذا اذا ظهر يمكن تبديل gynecomastiaتثدي الرجل )  

 سبرينوالكتون باالبليرينون.

 

 (.digoxinالديجوكسين )

  



210 

 

يعمل الديجوكسين مباشرة على القلب ويقوي انقباض عضلة القلب، دون تسهيل عملية االنقباض. لذا فان الديجوكسين أقل استعماال   

 ن األدوية األخرى، ألنه يقوي القلب وال يسهل على انقباضه.م

 من اهم اعراضة الجانبية

 دقات انتظام عدم البطن ، في أالم حمى، هلوسة، هذيان، خمول،اكتئاب، دوار، ، صداع ،(الرؤية وضوح عدم)بصرية ضطراباتا

 األذيني القلب

 فشل عالج فشل القلب االحتقاني

 ACEاذ ما فشل العالج باألدوية المشتركة، وبالذات العالج الُمشترك األكثر شيوعا ،)وهو بمحصرات مستقبالت البيتا، و 

inhibitors ،):يجب اللجوء الى طرق عالج أخرى 

 اضافة أدوية أخرى من األدوية أعاله. العالج الُمشترك المثالي لكل مريض، يُقرره الطبيب الُمعالج.

 (.atrial fibrillationجوكسين، بالذات في حالة أن فشل القلب يُرافقه الرجفان األذيني )اضافة الدي

 العالج المضاد لتخثر الدم

أبرز األدوية الُمستعملة هي األسبيرين والكومادين. مرضى فشل القلب االحتقاني، ُمعرضون لخطر االصابة بتخثر الدم واالنصمام، لذا 

رة أخرى لالصابة بتخثر الدم واالنصمام، يجب العالج باألدوية المضادة لتخثر الدم. يجب مراجعة اذا ما كانت هناك عوامل خطو

 الطبيب لتقرير الحاجة لهذا العالج.

 عالج اضطراب نظم القلب

 atrialاضطراب نظم القلب شائعة لدى مرضى فشل القلب. األكثر شيوعا  لدى مرضى فشل القلب االحتقاني هو الرجفان اذيني )

fibrillation( من الُمفضل عالج الرجفان اذيني بدواء األميودارون .)amiodarone أنواع أخرى من اضطراب نظم القلب .)

 يمكن أن تحدث، أخطرها الرجفان البطيني الذي قد يسبب الموت الُمفاجئ.

 أنواع أخرى من العالج الضطراب نظم القلب:

 (ICD- implantable carioverter defibrillatorمقوم نظم القلب المزيل للرجفان )

 

وهو جهاز صغير يوضع تحت الجلد، عند الكتف، ويرسل سلكا  كهربائيا  للقلب. في حال حصول اضطرابات نظم القلب الخطيره 

 ( يعمل الجهاز ليرسل ضربة كهربائية للقلب، تزيل الرجفان.الرجفان البطيني)

 (CRT- cardiac resynchronization therapyعالج المزامنة القلبي )
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وهو نوع خاص من األجهزة الُمستخدمة لنظم القلب السليم. يعمل الجهاز على تزامن انقباض القلب األيمن واأليسر سوية . يُستخدم  

 اذا ما كانت حاجة له، عند فقدان التزامن في انقباض أجزاء القلب.

 ل القلب االحتقاني، وتساعد في تحقيق أهداف العالج.تُستخدم األجهزه أعاله في حاالت ُمعينة لعالج فش

 العالج لحاالت فشل القلب االحتقاني المتقدمة والمستعصية

 يمكن العالج بواسطة األمور التالية:للحاالت المتقدمة من فشل القلب والتي لم تُساعد اامكانيات العالج أعاله، 

 .زراعة القلب

 

خر ذو قلب سليم. هناك الحاجة للعديد من التفاصيل لتقرير الحاجة لزراعة القلب، اذا ما كان وهي عملية ُمعقدة لزراعة من شخص ا 

 المريض مناسبا  لذلك.

 (LVAD- left ventricle assist deviceجهيزة مساعدة للبطين االيسر )

 

ويساعد على ضخ الدم. يمكن  وهو جهاز عالج يوضع تحت الثياب في البطن، ويساعد كهربائيا ، على انقباض البطين األيسر 

 استعماله في حين االنتظار لزراعة القلب.

 كيف يمكنك الحفاظ على اتزان فشل القلب وتجانب األعراض والتفاقم؟

 اتبع نمط الحياة الموصى به أعاله. ال تحاول الخروج عن نمط الحياة هذا ألنه قد يسبب تفاقم المرض.



212 

 

لو بجرعة واحدة. التقصير في تناول األدوية كفيل باحداث التفاقم وزيادة أعراض المرض تناول األدوية بانتظام وال تقصر حتى و

 وشدته.

 حافظ على عالج األمراض األخرى التي قد تسبب فشل القلب االحتقاني.

 حافظ على متابعة الطبيب بشكل دوري ومتتابع.

 أو أنها زادت عن المعهود، توجه ألقرب طبيب. تعرف على أعراض فشل القلب االحتقاني. اذا ما وجدت لديك هذه األعراض

 فشل القلب الحاد

ان فشل القلب الحاد هي حالة خطرة تتطلب العالج الفوري. يحدث فشل القلب الحاد، بسبب تفاقم فشل القلب االحتقاني الُمزمن. هناك 

 األمور:أهم هذه العديد من األسباب لتفاقم فشل القلب وظهور الحالة الحادة من فشل القلب. 

 عدم الحفاظ على التغذية الصحيحة واستهالك الملح الزائد.

 ارتفاع ضغط الدم، مما قد يُصعب على القلب ضخ الدم.

 عدم الحفاظ على تناول األدوية بشكل متتابع.

 العدوى.

 احتشاء القلب الحاد.

 اضطراب نظم القلب.

 األدوية. أبرز هذه األدوية:

 (.calcium channel blockersمحصرات قنوات الكالسيوم )   

 (NSAIDSمضادات االلتهاب الالستيريودية )  

 األدوية لعالج اضطراب نظم القلب.  

 االستمرار في تناول المشروبات الكحولية.

 أمراض صمامات القلب.

ومن الممكن حدوث  ان أعراض فشل القلب الحاد، تشبه أعراض فشل القلب المزمن، لكنها أكثر حدة. كما نرى ضغط الدم المنخفض

الصدمة القلبية. في حال فشل القلب الحاد، يجب تشخيص الحالة بسرعة، من خالل األعراض والعالمات واالستعانة بفحوصات 

المختبر. يجب تشخيص السبب الذي أدى لفشل القلب الحاد وعالجه. في حال فشل القلب الحاد، يجب العالج الفوري. يتم العالج في 

 ة  يتطلب دخول وحدة العالج المكثف.المستشفى، وعاد

 أثناء العالج، األهداف هي:

 عالج فشل القلب الحاد، واعادة المريض للوضع المتزن.

 عالج السبب لتفاقم فشل القلب.

 اعادة االتزان للمريض، وتقديم األدوية الُمناسبة للحفاظ على االتزان.

 ة الى البيت.اذا ما تحققت هذه األهداف يمكن السماح للمريض بالعود

 األدوية الُمستعملة لعالج فشل القلب الحاد:
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 مدرات البول. كما ذكرت في عالج فشل القلب االحتقاني.

( nitroglycrine(. مثل مجموعة النيترات والتي تشمل النيتروجليتسرين )vasodilatorsاألدوية الموسعة لألوعية الدموية )

ه األدوية على توسيع األوعية الدموية، وبالتالي فانها تخفض ضغط الدم، وتُسهل (. تعمل هذnitroprussideوالنيتروبروسيد )

 على القلب عملية االنقباض. جميع هذه األمور تؤدي الى االنقباض وضخ الدم الى الجسم بشكل جيد.

 األعراض الجانبية: 

 ضغط الدم المنخفض، واألعراض الناتجة من ذلك.  

 ألم الرأس.  

(. تعمل هذه األدوية على زيادة تقلص عضلة القلب، inotropic agentsايجابيا  في التقلص العضلي للقلب )األدوية المؤثرة 

أهم هذه وتقوية التقلص مما يساعد على ضخ الدم. كما أنهم يوسعون األوعية الدموية، وبذلك يساعدون أكثر على ضخ الدم. 

 األدوية:

 ماال . تعمل على مستقبالت بيتا في القلب واألوعية الدموية، لتحقق األمور أعاله.(. وهي األكثر استعdobutamineالدوبوتامين )

 (. يعمل على القلب وعلى األوعية الدموية.milirinoneميليرينون )

 (.dopamineالدوبامين) 

 األعراض الجانبية:

 (.tachyarrhythmiaاضطراب نظم القلب السريع )

 احتشاء القلب واألطراف.

 األعراض الجانبية، تُستعمل هذه األدوية فقط، اذا لم تُساعد مدرات البول واألدوية الموسعة لألوعية الدموية.بسبب خطورة 

(. تُستعمل هذه األدوية في حالة ضغط الدم المنخفض الُمستمر. وهدف vasoconstrictorsاألدوية الُمضيقة لألوعية الدموية )

 (. أبرز هذه األدوية:shockالصدمة ) األدوية الحفاظ على ضغط الدم، لكي ال تحدث

 (.dopamineالدوبامين)   

 .epinephrine( يسمى أيضا  باألدريناليناالبينفرين )  

 (.phenylephrineالفينيل افرين )  

 (.vasopressinالفاسوبرسين )  

هذه األدوية تسبب احتشاء األطراف أيضا  هنا، يجب استعمال هذه األدوية في الحاالت الخطرة والقصوى لفشل القلب الحاد، ألن 

 والكبد والكلى.

(. وهو جهاز aortic counterpulsationفي حال فشل العالج باألدوية يجب العالج بمعاكسة النبضان بالبالون داخل االبهر )

 يُدخل في األبهر لكي يحافظ على انسياب الدم من القلب الى الدورة الدموية.

القلب، يجب اعادة الشرح للمريض عن مرضه، أعراضه وأسباب تفاقمه، ونصحه بتغيير نمط الحياة بعد العالج واتزان حالة فشل 

 وتجانب األسباب التي تؤدي لتفاقم فشل القلب. اذا تحققت األمور يمكن للمريض العودة الى بيته.
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 ادوية القرحة
 ما هي القرحة الهضمية

الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي. غالبا  يكون داء القرحة الهضمية في  القرحة الهضمية هو مرض تظهر فيه قرح أو جروح في

المعدة أو معي االثني عشر. يؤدي داء القرحة الهضمية الى ألم البطن الحارق وأعراض أخرى. عدوى الجرثومة الملوية البوابية 

(Helicobacter Pylori )– رويدية، هي األسباب الرئيسية لداء القرحة واألدوية مضادات االلتهاب الالستي -نوع من الجراثيم

الهضمية. من المهم تشخيص وعالج داء القرحة الهضمية لتجنب المضاعفات التي قد تُشكل خطرا  على الحياة. يُعالج داء القرحة 

 الهضمية باألدوية أو المعالجة الجراحية، وتنجح العالجات في أغلب الحاالت في تفادي المضاعفات والخطورة.

ماليين شخص سنويا  في الواليات  4صيب داء القرحة الهضمية ماليين األشخاص سنويا ، وتشير االحصائيات أنه يصيب ما يقارب يُ 

من  %10من الرجال و  %12المتحدة لوحدها. يُصيب داء القرحة الهضمية الرجال أكثر من النساء وتُقدر نسبة انتشاره  ب 

 النساء.

 المعدة

 

( في نهايته. تعمل المعدة على Duodenumالهضمي، والذي يرتبط بالمريء في بدايته، والمعي االثني عشر )عضو من الجهاز 

 تُقسم المعدة الى عدة مناطق وهي:هضم الطعام وتحليله لكي يمر لألمعاء الدقيقة حيث يُمتص الى الجسم. 

 (: وهو الجزء األقرب للمريء.Fundus) قاع المعدة  

 الجزء األوسط واألكبر من جميع األقسام.وهو  جسم المعدة  

 (: الجزء ما قبل األخير ويُصبح أضيق من جسم المعدة.Antrum) الغار  

(: الجزء األخير الذي يرتبط باالثني عشر، وهو ضيق. يعمل كباب يسمح بخروج الهضم من المعدة الى االثني Pylorus) الباب  

 عشر ومن هنا تسميته.

 

 الهضمي، عدة طبقات:للمعدة، ككل الجهاز 

 (.Mucosa) الغشاء المخاطي  

(: وتكمن أهميتها في ايصال الدم، األوكسجين، الغذاء الى المعدة. كما أنها تحوي كريات Submucosa) الطبقة تحت المخاطية  

 الدم البيضاء التابعة لجهاز المناعة.

 ل خاص يساعد على الهضم.: حيث يوجد عدة طبقات من العضالت المرتبة بشكالطبقات العضلية  

( يعمل على افراز المخاط، السوائل، بروتينات وانزيمات لتحليل وهضم الطعام. كما أن Mucosaيُبطن داخل المعدة بغشاء مخاطي )

الغشاء المخاطي في المعدة يعمل على افراز الحمض، مما يؤدي لوجود بيئة حمضية في المعدة. درجة الحموضة المرتفعة، انزيمات 

ء المخاطي في المعدة يملك وسائل عديدة لحماية نفسه والتأقلم الهضم، األدوية ومواد أخرى قد تضر بالغشاء المخاطي، اال أن الغشا
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مع هذه الظروف. بعض المواد التي تُنتجها طبقات الغشاء المخاطي، والتحت مخاطية تعمل على حماية الغشاء المخاطي من ضرر 

 (.Prostaglandinالحموضة، األدوية وانزيمات الهضم. أبرز هذه المواد هي البروستاجالندين )

 الثني عشرا

االثني عشر هو القسم األول من األمعاء الدقيقة والذي يصل المعدة بباقي األمعاء الدقيقة. يُجزء االثني عشر الى أربعة أجزاء وتشمل 

 الجزء األول، الثاني، الثالث والرابع. يُبطن االثني عشر بالغشاء المخاطي، وال تصله الحموضة من المعدة.

 أسباب القرحة الهضمية

 باب عديدة تؤدي الى داء القرحة الهضمية، اال أن أبرز األسباب هي:أس

 (.Helicobacter Pyloriعدوى الجرثومة الملوية البوابية )  

 

 (.NSAIDS- Non Steroidal Anti Inflammatory Drugsاألدوية مضادات االلتهاب الالستيرويدية ) 

 

 سيتم التفصيل عن هذه األسباب الحقا .

 دة أخرى أقل أهمية وغير رئيسية، قد تؤدي لداء القرحة الهضمية وتشمل:أسباب عدي

 : التدخين  

 



216 

 

يُعتبر سببا  مهما . باالضافة الى أن التدخين يُسبب داء القرحة الهضمية، فانه يزيد من خطورة حدوث المضاعفات، يُعوق العالج 

 ويؤدي لتنكس القرحة الهضمية مرات عديدة.

 عوامل وراثية  

 أثبتت الدراسات وجود عوامل وراثية مسؤولة عن القرحة الهضمية، لكن هذه العوامل لم تُحدد بعد.

 :نوع الدم  

 

 معرضين لالصابة أكثر من غيرهم، بداء القرحة الهضمية. Oُوجد أن األشخاص حاملي الدم من نوع دم  

 الضغط النفسي الزائد.  

 

 ال توجد عالقة واضحة بين نوع الطعام والشرب وبين داء القرحة الهضمية، بعكس ما هو ُمعتقد.  

أمراض وحاالت أخرى عديدة ترتبط بداء القرحة الهضمية اال أن أهميتها تقل كثيرا  عن األسباب األساسية. تشمل هذه العوامل   

 ة، عدوى، وأدوية.أمراض مزمنة مثل داء األمعاء االلتهابي أو سرطان المعد

 (Helicobacter Pylori) عدوى الجرثومة الملوية البوابية

 

ابية معظم حاالت وابية هي العدوى المزمنة األكثر انشارا  لدى البشر. تُسبب عدوى الجرثومة الملوية البوعدوى الجرثومة الملوية الب

ابية في معدتهم. تزداد ويحملون عدوى الجرثومة الملوية البمن األشخاص  %50-20داء القرحة الهضمية،. تُقدر االحصائيات بأن 

 هذه النسبة في الدول الفقيرة والعالم الثالث.

 (.Gram Negativeابية من نوع غرام سلبي )وتُعد الجرثومة الملوية الب

ما أن العدوى تُصيب األشخاص ابية األشخاص البالغين صغار السن، ونادرا  ما تُصيب األطفال. كوتُصيب عدوى الجرثومة الملوية الب

ذوي الحالة المادية أو االجتماعية السيئة. عدم الحفاظ على النظافة والكثافة السكانية العالية هي عوامل أخرى تزيد من احتمال 

 ابية.وانتقال عدوى الجرثومة الملوية الب

(، وتتواجد من تحت الغشاء المخاطي. ورغم نا اسمهاومن هابية الى المعدة وخصوصا  الى قسم الباب )وتنتقل الجرثومة الملوية الب

ابية تحمي نفسها من حموضة وانزيمات المعدة، وذلك بأنها تُنتج ووجود الحموضة العالية في المعدة، اال أن الجرثومة الملوية الب

الضرر، كما أنها تُفرز مواد ابية تؤدي لتغييرات في الغشاء المخاطي وتُسبب له ومواد خاصة لهذا الهدف. الجرثومة الملوية الب

سامة وُمضرة للغشاء المخاطي. قد تضر هذه األمور بالغشاء المخاطي ُمباشرة ، أو أنها تُدمر الغشاء المخاطي، مما يُمكن للحموضة 
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في المعدة  وانزيمات المعدة أن تُسبب الضرر مباشرة  للغشاء المخاطي والطبقات التالية. جميع هذه التغييرات تؤدي اللتهاب ُمزمن

(Gastritis( أو في االثني عشر )Duodenitis .والذي قد يكون عديم األعراض ):قد يتفاقم االلتهاب لُيسبب األمراض التالية 

 داء القرحة الهضمية، في المعدة أو االثني عشر. وهو الداء الذي غالبا  تُسببه العدوى.

 .MALTاللمفومة، وتكون من نوع 

 هذه الحاالت نادرة.سرطان المعدة. اال أن 

 ليس كل من تعرض للجرثومة يُصاب باألمراض.

 (NSAIDS- Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs) األدوية مضادات االلتهاب الالستيرويدية

 

من  %30-15يعتبر داء القرحة الهضمية أحد األعراض الجانبية لمضادات االلتهاب الالستيرويدية. يُصيب داء القرحة الهضمية 

األشخاص اللذين يتناولون مضادات االلتهاب الالستيرويدية بشكل يومي. هذه األدوية شائعة جدا  ويمكن تناولها دون وصفة طبيب. 

كل من يتناول هذه األدوية قد يُصاب بداء القرحة الهضمية. عوامل ُمعينة تزيد من احتمال االصابة بداء رغم ذلك ال يُمكن القول أن 

 القرحة الهضمية مع تناول مضادات االلتهاب الالستيرويدية:

 اذا ما كان المريض كبير السن.

 استعمال عدة أدوية من مضادات االلتهاب الالستيرويدية.

 في السابق.وجود داء القرحة الهضمية 

 جرعة كبيرة من مضادات االلتهاب الالستيرويدية.

 التدخين.

 المشروبات الكحولية.

 ابية بالمقابل.وعدوى الجرثومية الملوية الب

(. Prostaglandinتؤدي مضادات االلتهاب الالستيرويدية الى وقف انتاج المواد التي تحمي الغشاء المخاطي، البروستاجالندين )

 االلتهاب الالستيرويدية تؤدي للضرر للغشاء المخاطي ُمباشرة . لذا يُنصح بتناول هذه األدوية بعد األكل.كما أن مضادات 

 sroton pump inhibitorPالبروتون مضخة مثبطات

 PPI اختصارها

 الحمض تشكيل عملية يعطل مما البروتون مضخة عمل طيثببمهمة في معالجة القرحة حيث تقوم  المجموعههذه تعد ادوية 

 .المعدة في افرازه و الهيدروكلوريك
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 prazoleعائلة 

 من اهم ادويتها هي 

Omeprazole 

   

Esomeprazole 

 

Lansoprazole 

 

Pantoprazole   
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Dexlansoprazole 

 

 

 

 

 استعماالتها :

 الملتئمة أو النشطة عشر األثني قرحة عالج

 المعدية القرحة من الوقاية أو عالج

 أليسون-زولنغر متالزمة

 المريئي المعدي الجزر داء

 (البوابية الملوية) H.Pylori ال الستئصال األدوية المتعدد العالج في بعض االدوية من هذه المجموعه ستخدمت كما

 التآكلي المريء التهاب

اما باقي االدوية تستخدم  المريئي المعدي الجزر داء و التآكلي المريء التهابيستخدم فقط في   Dexlansoprazole : ةظمالح

 في جميع الحاالت التي تم ذكرها

 

 تاثيرات الجانبية 

 ,غثيان, اسهال,الم في البطن ,تعب ودوار صداع

 

 2H2 blockers الهستامين مستقبالت حاصرات

 المفرزة المعدة خاليا سطح على توجد التي و(  H2) مستقبالته إلى الهيستامين وصول منعتعمل ادوية هذه المجموعه على 

 (.الهيدروكلوريك حمض) المعدي الحمض انتاج من يقلل بالتالي و للحمض،
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 عدة ادوية وهي كاالتي H2 blockersتشمل 

Ranitidine 

 

Famotidine 

 

Nizatidine 

 

Cimetidine 
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 استعماالتها :

  عالج قرحة األثني عشر -1

 عالج القرحة المعدية -2

 أليسون-زولنغرمتالزمة  -3

 مرض الجزر المعدي المريئي -4

 .المؤتكل المريء التهاب -5

 كما تستخدم في عسر الهضم -6

للعالج السريع والممتد لألعراض الناتجة من عسر  مع مضادات الحموضة 2- الهيستامين مضاداتيمكن استخدام ادوية  ة :ظمالح

 الهضم، ارتجاع العصارة المعدية و االحساس بالحموضة.

 

 معلومة

 من اقوى عالج هذه المجموعه famotidine يعتبر 

 cimetidineواقله تأثيرا هو 

cimetidine يستخدم قليل جدا لكون 

 فعاليته قليلة ويسبب تاثير جانبي هو العجز الجنسي

 

 طريقة استخدام العالج

 مع او من دون طعام واذا حصل اضطراب بالمعدة يؤخذ مع الطعام

 اذا كان يعطى مرة باليوميؤخذ وقت النوم 

 استخدام الدواء يكون فمويا ويوجد ايضا عن طريق الحقن

 

 االثار الجانبية لهذه االدوية

 صداع، دوار

 اذا استخدم لفترة طويلة Toleranceاسهال أو امساك ممكن يسبب 

 

 Antacidمضادات الحموضة وتطبل البطن

 الهضم عسر أعراض تدبير في( الصوديوم بيكربونات الكالسيوم، كربونات والمغنيزيوم، األلمنيوم أمالح) الحموضة مضادات تفيد

 هذه مثل في فوائدها أن إال القرحي غير المنشأ ذات الهضم عسر حاالت تدبير في أحيانا   استخدامها ويمكن القرحة، عن الناتج

 4 بتواتر النوم وقبل الوجبات بين( حدوثها توقع أو) األعراض حدوث عند عادة   األدوية هذه تعطى. مثبتة غير تزال ما الحاالت

 .ساعة كل جرعة إلى يصل قد أعلى بتواتر جرعات إعطاء األمر يستلزم وقد أكثر، أو يوم/جرعات
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 من فعالية أكثر السائلة األشكال تعد عام وبشكل علكة، أقراص أو للمضغ مضغوطات أو معلقات بشكل الحموضة مضادات تتوافر

 .الصلبة األشكال

 ، Aluminum hydroxide، Magnesium Carbonate) والمغنيزيوم األلمنيوم أمالح على الحاوية المستحضرات تمتاز

Magnesium hydroxide )لخواصها نظرا   األلمنيوم أمالح وتميل طويل، تأثير ذات تكون وبالتالي بالماء ذوابة غير بأنها 

 الحاوية للمستحضرات الهضمية التأثيرات ينقص ما وهذا مسهال ، فعال   المغنيزيوم أمالح تملك حين في إمساك، إحداث إلى المقبضة

 األلمنيوم هيدروكسيد فعل أن حيث التأثير لبداية الالزمة المدة بإنقاص فيتمثل المشاركة لهذه اآلخر الهدف أما بينهما، مشاركة على

 .المغنيزيوم هيدروكسيد فعل نقيض على بطيء للحموضة المضاد

 Aluminum hydroxide على الحاوية الحموضة مضادات استخدام بتجنب يوصى

 

 األلمنيوم، تراكم لخطر نظرا   الكلوي للتحال الخاضعين المرضى لدى الحذر وتوخي الدم، فوسفات بانخفاض المصابين المرضى لدى 

 على الحاوية الحموضة مضادات استخدام بتجنب أيضا   يوصى. سليمة الكلوية الوظيفة كانت إذا خطيرا   تراكمه يعتبر ال حين في

 .للحياة مهددة ثانوية تأثيرات ظهور الحتمال نظرا   كلوي بقصور المصابين المرضى لدى المغنيزيوم أمالح

 أقل كونه من الرغم على ـ يستخدم وهو للحموضة، كمضاد Aluminum phosphate استخدام حاليا   تراجع فقد أخرى جهة من

 واستعماله البراز، في يطرح معقدا   وتشكيله األمعاء في الفوسفات ربط خالل من الدم فوسفات لخفض ـ فعالية األلمنيوم مركبات

 .الدم فوسفات ارتفاع إلى األلمنيوم أمالح من لغيره خالفا   يؤدي األمد طويل

 تحفز الكالسيوم فكربونات المساوئ، ببعض مشوب استخدامها ولكن للحموضة مضادا   سريعا   تأثيرا   Calcium carbonate تملك

 قالء   وبالتالي الدم كالسيوم في ارتفاعا   إحداثها خطر بسبب وذلك األمد قصيرة للمعالجة إال تستخدم وال االرتدادي، الحمضي اإلفراز

 .القلوي الحليب متالزمة ظهور من تسرع أنها كما استقالبيا ،

 Sodium bicarbonate تتمتع

 

 قابلة وهي السوائل، واحتباس استقالبيا   قالء   طويلة لمدة أو عالية بجرعات استخدامها لدى وتسبب للحموضة، مضاد سريع بتأثير 

 والمرضى ، والتشمع، الكلوي، والقصور الدم، ضغط وارتفاع القلبي، القصور حاالت في استخدامها بتجنب يوصى لذا لالمتصاص

 .الصوديوم من المحتوى محدودة حمية على الموضوعين

 البولي السبيل اضطرابات تدبير في هامة مكانة تحتل وهي كبير، بشكل للحموضة كمضاد حاليا   الصوديوم بيكربونات استخدام تراجع

 .والحماض

 مضاد بدور يقوم الذي( المنشط الديميتيكون) simethicone السيميتيكون تشمل الحموضة مضادات مع تشارك مواد عدة هناك

 المستحضرات هذه وتكون ،(والخروج باالندماج لها ويسمح البطن في الغازية الفقاعات سطح على التوتر يخفض حيث) البطن لتطبل

 .الفواق لتخفيف مفيدة
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 هالمة تشكيل خالل من المريئي المعدي القلس حاالت في تفيد التي alginates األلجينات مع أيضا   الحموضة مضادات مشاركة يمكن

 .المرتد الحمض تأثير من المري ويحمي القلس يمنع مما المعدة محتويات سطح على

 من أو منحلة، غير معقدات بتشكيل إما األدوية من للعديد المعوي المعدي االمتصاص مع الحموضة مضادات تداخل إلى التنبيه يجدر

  المعدي اإلفراغ معدالت على تأثيرها خالل من أو المعدة باهاء تغيير خالل

 

 المريئي المعدي والقلس الهضم عسر أدوية

 
 :dyspepsia الهضم عسر

 ألمراض كعرض يظهر وهو الغثيان، أو البطن تطبل المبكر، والشبع باالمتالء شعور شرسوفي، وانزعاج بألم الهضم عسر يتظاهر

 اإلصابة نتيجة أو المرارية، الحصيات ووجود المزمن، المعثكلة والتهاب المريئي، المعدي القلس وداء الهضمية، كالقرحة نوعية

 .القرحي غير الهضم بعسر عندها ويسمى الحاالت غالبية في محدد سبب إلى يعود ال لكنه المعدة، بسرطان

 وتعد منتظمة، صغيرة وجبات وتناول الحالة، تفاقم التي واألطعمة الكحول وتناول التدخين تجنب الهضم لعسر البدئي التدبير يتضمن

 للحركية المنبهة األدوية استخدام ويمكن المعالجة، في األولى الخيارات الهيستامينية H2 المستقبالت وحاصرات الحموضة مضادات

 .المعوي التحرك في اضطراب بوجود االشتباه عند خاصة   المعوية المعدية

 أن ومع ،Helicobacter pylori البوابية الملويَّة بجراثيم إنتان من القرحي غير الهضم بعسر المصابين المرضى بعض يعاني

 حاالت في باالعتبار المعالجة هذه مثل أخذ يجب فإنه الهضم عسر تدبير في تفيد ال قد الجراثيم هذه استئصال إلى الهادفة المعالجة

 .الوزن وفقدان النزف مثل خطورة بعالمات المترافقة وغير للقرحة المشابهة الهضم عسر

 :gastro-oesophageal reflux disease المريئي المعدي القلس

 وفي حمضي، تجشؤ الفؤاد، بحرقة تتمثل األعراض من بمجموعة( أكّال غير أو أكّاال   كان سواء  ) المريئي المعدي القلس داء يتميز

 .ربويّة حاالت ذلك يرافق وقد التضيقات بعض تظهر وقد وقرحة، مري، والتهاب بلع، عسر األحيان بعض

 يعتمد. األحيان بعض في الجراحة إلى اللجوء ويمكن الحياة، وأسلوب الغذائية العادات وتغيير األدوية استخدام القلس معالجة تتضمن

 شدة على يعتمد الحالة شفاء مدى أن كما الحالة، الستجابة تبعا   العالج إكمال ويتم األعراض، خطورة مدى على بالمعالجة البدء

 .المعالجة هذه ومدة المختارة والمعالجة المرض

 قسم راجع) واأللجينات الحموضة مضادات استخدام الخفيفة األعراض ذات المريئي المعدي القلس لحاالت البدئي التدبير يتضمن

 القلس من فتقلل المعدة محتويات سطح على تطفو طبقة األلجينات على الحاوية الحموضة مضادات تشكل حيث ،(الحموضة مضادات

 المعدي الحمض إفراز بتقليل الهيستامينية H2 المستقبالت حاصرات وتقوم المرتد، الحمض تأثير من المري مخاطية وتحمي المعدي

 الحاالت تدبير ويمكن للحموضة، المضادة األخرى األدوية جرعة بخفض استعمالها ويسمح األعراض ظهور من بالتالي وتقلل

 .البروتون مضخة مثبطات بأحد عالجية دورة باتباع المعندة

 المري، قرحة المري، التهاب حاالت) الشديدة أو المثبتة اإلمراضية ذات الحاالت أو المريئي المعدي للقلس الشديدة األعراض أما

 من أسابيع 8-6 بعد األعراض استمرار حال وفي البروتون، لمضخة المثبطة األدوية استخدام البدئي تدبيرها فيتضمن( باريت مري

 تدريجيا   المعالجة ضبط فيجب األعراض اختفاء حال في أما المرضى، حالة تقييم إعادة من عندئذ بدّ  ال األدوية بهذه المعالجة
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 عنه االستعاضة أو متقطع بشكل الدواء إعطاء أو الجرعة إنقاص طريق عن مثال  ) الشفاء على المحافظة درجة إلى بها للوصول

 فإن الداخلي بالتنظير تضيقي أو تقرحي مرض وجود ثبت أو تآكل ظهور حال في أما ،(H2 الهيستامين مستقبالت بحاصرات

 .الدنيا الفعالة بالجرعة تستمر أن يجب البروتون مضخة بمثبطات المعالجة

  metoclopramide الميتوكلوبراميد مثل الهضمية الحركية في المؤثرة لألدوية يمكن

 

  domperidone والدومبيريدون

 

 المريئية، المصرة تقلص قوة من ويزيدان الدقيقة، األمعاء في والعبور المعدي اإلفراغ وتسرع البوابية المصرة عمل تحسن أن

ع أخرى جهة من. القرحي غير الهضم بعسر المصابين بعض لدى ويستخدمان  فحص خالل الباريوم عبور الميتوكلوبراميد يسّرِّ

 .المريئي المعدي القلس داء في إضافي كعالج ويستخدم األمعاء

 الدهنية، األغذية استهالك إنقاص ضرورة إلى وإرشادهم حياتهم، نمط وتعديل بالقلس المصابين المرضى متابعة بمكان الضرورة من

 مستوى من أعلى الرأس مستوى فيها يكون بوضعية والنوم الكحولية، المشروبات وتناول التدخين عن واإلقالع الوزن، وإنقاص

 .الجسم بقية

 :األطفال لدى القلس

 .العمر من عشر الثامن إلى عشر الثاني الشهر بلوغ عند تزول األعراض أن إال الرضع، األطفال لدى شائعة الحالة هذه تكون

 عند ذلك ويُتبع له، المقدمة السوائل قوام ورفع الطفل وضعية بتغيير المختلطة غير المتوسطة إلى الخفيفة القلس حاالت تعالج

 بالنسبة أما(. للرضع بالنسبة واأللمنيوم الصوديوم من منخفض بمحتوى) األلجينات على الحاوية المنتجات باستعمال الضرورة

 المنتجات باستعمال ذلك ويُتبع البالغين، لدى المتَّبعة لتلك مشابهة بطريقة الحياة نمط تغيير إلى اللجوء فيمكن سنا   األكبر لألطفال

 .الضرورة عند األلجينات على الحاوية

 بالتهاب لإلصابة احتمال وجود عند أو تنفسية بمشاكل الطفل إصابة حال في أو السابقة بالطرق للمعالجة االستجابة عدم حال في

 كان وإذا الحمض، إفراز من للتقليل الهيستامينية H2 المستقبالت حاصرات تستخدم وقد المشفى، إلى الطفل تحويل إلى يُصار المري

 .بديل كعالج كاألوميبرازول البروتون لمضخة المثبطة األدوية أحد استخدام يمكن األدوية بهذه للمعالجة مقاوما   المري التهاب
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 ntidiarrhoealA اإلسهال مضادات

 

 .اإلسهال سبب من التأكد بعد إال وصفها عدم ويجب اإلسهال أعراض األدوية هذه تعالج

 وتكون واألمعاء، المعدة التهاب في كما الحاد اإلسهال معالجة في األول اإلجراء منها والوقاية والشوارد السوائل نفاد معالجة تشكل

 السوائل نفاد من الشديدة الحاالت وتتطلب السن، وكبار الموهنين والمرضى للرضع بالنسبة خاص بشكل ضرورية المعالجة هذه

  والشوارد ائلللسو اإلسعافية واإلعاضة المشفى إلى المريض إدخال

 :adsorbents المدمصة والعوامل bulk-forming drugs الكتلوية العوامل - 1

 استعمال الممكن من أنه إال باإلسهال، المترافقة الوظيفية األمعاء الضطرابات المثالية المعالجة الغذائي الوارد في األلياف زيادة تمثل

 هذه أن ويالحظ الغذاء، أللياف كبدائل كالنخالة النباتي المنشأ ذات واأللياف methylcellulose سللوز الميتيل مثل الكتلوية العوامل

 وفي القولون، أو اللفائفي مفاغرة في البرازية الكتلة تماسك على السيطرة في وتفيد جدا   آمنة بالمقابل لكنها التأثير بطيئة العوامل

 .الرتجي للداء المرافق اإلسهال على السيطرة

 الكاولين مثل المدمصة العوامل باستخدام ينصح ال

kaolin +  pectin 

 

 .الحادة اإلسهالية الحاالت في

 :antimotility drugs للتحرك المضادة األدوية - 2

 loperamide اللوبيراميد تضم
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الحركة التمعجية لالمعاءِّ و بالتالي يقلل من حجم يعمل اللوبراميد على تنشّْط ُمستقبِّالت  معينة في جدار األمعاء، مما يؤدي إلى تثبيط 

 .البراز و يزيد من لزوجته

 الثانية سن دون طفاللأل يمنع اعطاءه ة :ظمالح

 diphenoxylate الديفينوكسيالت مثل األفيونية المشتقات

 األتروبين س لفاتحيث يستخدم مع 

Diphenoxylate HCl and Atropine Sulfate    

 

 الحاد اإلسهال عالج في باستخدامها وينصح البالغين، لدى المختلطة غير الحاالت في الحاد اإلسهال أعراض لتخفيف تستخدموي  

 .األطفال لدى

 تجنب يجب ولكن باإلسهال، المصحوبة البطني المغص حاالت في عالجية بقيمة أحيانا   antispasmodics التشنج مضادات تتمتع

 من يعانون الذين الصغار األطفال لدى القياء ومضادات التشنج مضادات استعمال بتجنب أيضا   يوصى. أولية كمعالجة استخدامها

 .مزعجة جانبية تأثيرات بظهور استعمالها يترافق ما وغالبا   الحالة هذه في فعالة تكون قلّما ألنها واألمعاء المعدة التهاب

 :الميكروبات مضادات - 3

 من اهم ادويتها

Metronidazole 

 

 .لتصنيع الحمض النووي في البكتريا الالهوائية واألميبا والترايكومااتعطيل يعمل على 

 في حالة اسهال المسافرين 

 .متكرر بشكل باستخدامه ينصح ال ولكن ،ciprofloxacin السيبروفلوكساسين باستخدام عادة   المسافرين إسهال يعالج

 

  axativesLالمسهالت
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 كما اليومي التبرز غياب مجرد وليس الطبيعية، الحالة في المريض عليه اعتاد مما أقل بتواتر قاس   براز خروج بأنه اإلمساك يعرف

 .اإلمساك يشكون ممن الكثيرون يتصور

 مرض وجود إلى يعود ال اإلمساك هذا وأن اإلمساك، من حقا   يعاني المريض أن من التأكد الملينات وصف إلى اللجوء قبل يجب

 الخاطئ الفهم ألن أذية، بأي ذلك يتسبب أن دون بشدة تتغير أن يمكن األمعاء عادات أن اإلمساك مريض إعالم ويجب مستبطن،

 ال واسترخاء الدم بوتاسيوم في انخفاض حدوث إلى يؤدي مما مفرط بشكل الملينات استعمال إلى المريض يدفع قد األمعاء لعادات

 .للقولون وظيفي

 بعض مفاقمة إلى التبرز عند المبذول الجهد يقود أن فيها يُخشى التي الحاالت في إال عموما   الملينة األدوية استخدام تجنب يجب

 .المسنين معالجة في إال ضرورية لإلمساك المديدة المعالجة تكون ما نادرا  . البواسير في كما النزف إلى أو كالذبحة الحاالت

 األمعاء وإلفراغ الديدان، بمضادات المعالجة بعد الطفيليات ولطرد األدوية، تناول عن الناجم اإلمساك تدبير في عادة الملينات تستخدم

 .الشعاعية اإلجراءات قبل

 :األطفال لدى اإلمساك

 .واأللياف السوائل من المتناول لنقص استجابة أو الطبيعي باإلرضاع يتغذون الذين األطفال لدى طبيعية حالة المنتظم غير التبرز يعد

 تشققات وحدوث القاسية البرازية الكتل مرور عند مؤلم شعور من الطفل يعاني أيام 3 مدة التبرز فترتي بين الفاصل تجاوز إذا

 .التغوط لتجنب فعل رد الطفل لدى يتطور وقد شرجي، وتشنج شرجية

 تكن لم وإذا األمعاء، تحرك لتنظيم كافيا   الغذاء في الفواكه إدخال ويكون الغذاء، بتعديل عادة   الصغار األطفال لدى اإلمساك يعالج

  الالكتولوز مثل الحلولية الملينات أحد استعمال يمكن الحالة لتدبير كافيا   المتناولة واأللياف السوائل مقادير زيادة

lactulose 

 

  سللوز الميتيل مثل الكتلوية الملينات أو 

methylcellulose 

 .سنوات 7 فوق لألطفال يوم/مرتين غ 1ـ0.5 بجرعة يعطى الذي 

  السنا مثل منبه ملين إضافة خفيف برازي احتباس حدوث حال في يمكن

senna 
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 الشرج، في سادة برازية كتلة وجود حال في البرازي التدفق زيادة تسبب وقد المغص تسبب قد السنا مستحضرات استعمال أن غير

ع البراز من التخلص من الطفل تمكن إذا إال ضرورية المشفى إلى اإلحالة تكون الحالة هذه وفي  .بالتتابع المتجّمِّ

 متكرر بشكل استعمالها أن إال السادة البرازية الكتلة تحرر إلى تؤدي التي التحاميل أو الرحضات استخدام إلى المشفى في يُصار

 غسل محاليل تجريب يمكن كما المشفى في الشديد التركين تحت الرحضات تطبيق يمكن. االحتباس استمرار يسبب وقد الطفل يزعج

 .التخدير تحت يدويا   اإلفراغ إجراء المناسب من يكون خائفا   الطفل يكون عندما أو الشديدة الحاالت وفي األمعاء،

 أو السنا مثل المنبهة للملينات األمد طويل االستعمال إن

 sodium picosulfate الصوديوم بيكوسلفات 

 

 .الحالة نكس من للوقاية شهور لعدة متكرر بشكل استخدامها على األهل ويشجع البرازي، االنسداد تكرار لمنع ضروريا   يكون قد 

 :bulk-forming drugs الكتلوية الملينات - 1

 لألمعاء، التمعجية الحركات تنبيه إلى يؤدي ما وهذا البرازية الكتلة حجم زيادة خالل من اإلمساك تخفيف على الكتلوية الملينات تعمل

 .أيام عدة الكامل تأثيرها ظهور ويتطلب

 فيها يتعذر التي الحاالت في إال استخدامها إلى يلجأ وال القوام، قاسي قليال   البراز يكون عندما عملية قيمة ذات الكتلوية الملينات تعد

 الوقاية في كبرى أهمية له واأللياف السوائل من كافية كمية على الحاوي المتوازن الغذاء أن حيث) األلياف من الغذاء محتوى زيادة

 المزمن واإلسهال الشرج، وتشققات والبواسير اللفائفي، وفغر القولون، فغر مرضى تدبير في أيضا   الملينات هذه تفيد(. اإلمساك من

 .التقرحي القولون التهاب في إضافي وكعالج الهيوجة األمعاء ومتالزمة الرتجي، للداء المرافق

 .معوي انسداد حدوث لمنع األدوية هذه مع السوائل من كافية كميات تناول على المحافظة يجب

 تتمتع فإنها المطحونة النخالة أما فعالية ، الكتلوية الملينات أكثر الفواكه عصير أو الطعام مع المأخوذة المعالجة غير القمح نخالة تعد

 على القادرين غير المرضى أما. أقل تكون الماء حبس على قدرتها لكن زائدة، بكميات استخدامها ويمكن استحسانا ، أكثر بمذاق

 .methylcellulose سللوز الميتيل إعطاؤهم فيمكن النخالة تحمل

 :stimulant laxatives المنبهة الملينات - 2

 bisacodyl البيزاكوديل المنبهة الملينات تتضمن

 

  picosulfate البيكوسلفات ،

 الخروع زيت مثل الشديد التأثير ذات الملينات استخدام الشائع من يعد ولم ،senna السنا مثل األنتراكينون مجموعة من وأفراد

 .المقدسة والقشرة
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 هذه تسبب. فمويا   تناولها من ساعة 12ـ6 بعد بالظهور فعلها ويبدأ األمعاء، تحرك زيادة خالل من دورها المنبهة الملينات تؤدي

 أو الجراحة قبل فقط تستخدم وهي الدم، لبوتاسيوم انخفاض بحدوث المديد استعمالها يتسبب كما الحاالت بعض في مغصا   الملينات

 األطفال لدى استخدامها تجنب ويجب قولوني، استرخاء أو برازي انحشار أو انسداد وجود استبعاد شريطة الشديدة اإلمساك حاالت

 .والحوامل

 glycerin الغليسرين يستخدم

 

 يجب لذا تخريشا   أكثر اللين الصابون يعد. المخرشة خواصه بفضل المستقيم غشاء بتنبيه يقوم حيث منبه، كملين تحاميل بشكل 

 .القولون مخاطية في التهابا   تسبب أن يمكن إذ الحوامل لدى خاصة   اللين الصابون رحضات استخدام تجنب

 ولكن حركيتها، وتزيد األمعاء في الودية نظيرة التأثيرات من( neostigmine النيوستغمين مثل) الودي لنظير المقلدة األدوية تعزز

 بتجنب أيضا   ويوصى األمعاء، في العضوي االنسداد باستبعاد استخدامها قبل ويوصى المعوية، المعدية لتأثيراتها تستخدم ما نادرا  

 .قصيرة بفترة المعوية المفاغرة إجراء بعد استخدامها

 :osmotic laxatives الحلولية الملينات - 3

 .البرازية الكتل في الماء توزع تغيير عبر أو بالتناضح األمعاء داخل بالسوائل االحتفاظ خالل من الملينات هذه تعمل

 كافية كمية بتناول عادة   ويوصى عارض، بشكل استخدامها عند تفيد وهي االستخدام، إلساءة عرضة عادة   الملحية الملينات تكون

 .األدوية هذه مع السوائل من

 والتنظير الشعاعي التصوير قبل األمعاء إفراغ في الفوسفات رحضات وتفيد لألمعاء، سريع إلفراغ الحاجة عند المغنيزيوم أمالح تفيد

 األشخاص لدى والصوديوم للماء احتباس إحداث خطر تحمل ألنها الصوديوم أمالح استخدام بتجنب يوصى بينما والجراحة،

 .المؤهبين

 ويثبط حلوليا ، إسهاال   يسبب الهضمي، الطريق عبر لالمتصاص قابل غير صنعي نصف مضاعف سكر هو lactulose الالكتولوز

 .الكبدي الدماغي االعتالل عالج في مناسب فهو لذلك للنشادر المنتجة والعضويات الجراثيم تكاثر

 :faecal softeners البرازية الكتلة مطريات - 4

 عن الناتج الشرجي بالتخريش تتمثل المساوئ من بالعديد مشوب استعماله أن إال التقليدي، البرازي المزلق السائل البارافين يعد

 رئة بذات لإلصابة يؤدي استنشاقه أن كما منه، الممتصة القليلة الكميات عن الناتجة الحبيبية الورمية الفعل وردود المديد، استخدامه

 .شحمية

 sodium الصوديوم دوكوسات مثل المبللة العوامل) المتشردة غير السطح على الفعالة والعوامل الكتلوية الملينات تملك

ducosate) 
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 .الشرجية والشقوق البواسير حاالت في الفموي بالطريق إعطائها عند األدوية هذه وتفيد للبراز، مطريا   فعال   

 حركة بتحفيز وتقوم السادة البرازية للكتلة ومطريا   مزلقا   فعال   arachis oil السوداني الفول زيت على الحاوية الرحضات تمارس

 .األمعاء

 :bowel cleansing solutions لألمعاء المفرغة المحاليل - 5

 صلبة، مواد أي من األمعاء خلو من للتأكد وذلك الشعاعية، والفحوص القولون، وتنظير القولون، جراحة قبل المحاليل هذه تستخدم

 .اإلمساك معالجة في تستخدم وال

 

 والمستقيم القولون أدوية

 

 :االلتهابية المعوية األمراض

 (crohn’s disease كرون وداء ulcerative colitis التقرحي القولون التهاب)

 المزمنة أو الشديدة الحاالت في الجراحة وإلى معينة، غذائية حمية واتباع الدوائية، المعالجة إلى األمراض هذه تدبير في يُلجأ

 :دوائيتان زمرتان الدوائية المعالجة في وتستخدم الناشطة،

 .mesalazine والميساالزين sulfasalazine السلفاساالزين تضم :aminosalicylates األمينوساليسيالت

 .prednisolone والبريدنيزولون hydrocortisone الهيدروكورتيزون تضم :القشرية الستيروئيدات

 التهاب) rectosigmoid المستقيمي السيني أو( المستقيم التهاب) المستقيم تصيب التي الشدة متوسطة إلى الخفيفة األمراض تعالج

 البريدنيزولون أو budesonide البوديسونيد رحضات مثل) القشرية الستيروئيدات ألحد الموضعي بالتطبيق بدئيا  ( البعيد القولون

prednisolone لدى خاص بشكل مفيدة الرغوية المستحضرات وتكون األمينوساليسيالت، أحد أو( البريدنيزولون تحاميل أو 

 .السائلة الرحضات استبقاء في صعوبة يجدون الذين المرضى

 يكفي وقد الفموية، المستحضرات باستخدام الموضعية للمعالجة المستجيبة غير أو المنتشرة االلتهابية المعوية األمراض تعالج

 فتستلزم المعندة والحاالت الشدة متوسطة الحاالت أما القولون، تصيب التي الخفيفة الحاالت في بمفردها األمينوساليسيالت استخدام

 عالج في المعدل التحرر ذي البوديسونيد استخدام ويمكن أسابيع، 8-4 لمدة البريدنيزولون مثل القشرية الستيروئيدات مع المشاركة

 .الفموي البريدنيزولون من أقل جهازية جانبية تأثيرات يسبب وهو الصاعد والقولون اللفائفي يصيب الذي كرون داء

 تتضمن وقد القشرية، الستيروئيدات بأحد وريدية معالجة وتقديم المشفى إلى المريض تحويل إلى الحادة االلتهابية الحاالت تحتاج

 الحيوية الصادات وتقديم األغذية تسريب إلى األمر يحتاج وقد الدم، ونقل والشوارد للسوائل الوريدية اإلعاضة األخرى المعالجات

 .الحقني بالطريق

 .المختص الطبيب قبل من قصوى متابعة إلى المعالجة من السابقة للطرق المستجيبة غير الحاالت أو المزمنة الحاالت تحتاج
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 هذا ولكن ciclosporin بالسيكلوسبورين األمد قصيرة المعالجة من التقرحي القولون بالتهاب المصابون المرضى يستفيد قد

 من مزمن بشكل الناشط أو للمعالجة المستجيب غير كرون بداء المصابون المرضى يستفيد وقد به، مرخص غير االستطباب

 مرة المقدم methotrexate الميثوتريكسات أو mercaptopurine الميركابتوبورين أو azathioprine باألزاثيوبرين المعالجة

 تثبط النسيلة وحيدة أضداد وهو ـ infleximab اإلنفليكسيماب أدخل وقد. أيضا   مرخصة غير االستطبابات هذه ولكن األسبوع/واحدة

 وكابتات القشرية بالستيروئيدات المعالجة تجاه المعند الشديد الناشط كرون داء لمعالجة ـ الورم نخر وعامل السيتوكين وسائط

 .المناعة

 المحيطة المنطقة تشمل التي الحاالت خاص وبشكل) الناشط كرون داء عالج في metronidazole الميترونيدازول يفيد قد

 في كما) نوعية استطبابات وجود عند األخرى الجراثيم مضادات تعطى. للجراثيم المضادة فعاليته إلى تأثيره يعود وقد ،(بالشرج

 .الدقيق المعي في المفرط الجرثومي النمو ولتدبير( بالشرج المحيطة واألمراض النواسير مع المترافقة اإلنتانات

 :الهدأة على المحافظة

 على الحفاظ في أهمية أقل دورها يكون بينما التقرحي، القولون التهاب في الهدأة على الحفاظ في كبيرا   دورا   األمينوساليسيالت تلعب

 .جانبية آثار من لها لما الصيانية للمعالجة مالئمة غير القشرية الستيروئيدات تعد حين في كرون، داء في الهدأة

 :المساعدة المعالجة

 التقرحي القولون التهاب ركود أثناء الهيوجة األمعاء متالزمة ظهور أن إال المخلفات، قليلة باأللياف غنية غذائية حمية باتباع يوصى

 .التشنج مضادات واستخدام باأللياف الغنية الحمية تجنب يستدعي

 الناشط، التقرحي القولون التهاب في واللوبيراميد كالكودئين األمعاء لتحرك المضادة األدوية أو التشنج مضادات استخدام تجنب يجب

 .االلتهاب معالجة إلى الحالة هذه في توجهال ويجب القولون، وتضخم اللفائفي شلل إلى تؤدي أن األدوية لهذه يمكن إذ

 .الشرج التهاب عالج في الملينات استخدام إلى يُلجأ قد

 باستخدام( لألمعاء الجزئي االستئصال في أو االنتهائي اللفائفي داء في كما) الصفراوية األمالح امتصاص انعدام معالجة يمكن

 .الصفراوية للحموض الرابط colestyramine الكوليسترامين

 :aminosalicylates األمينوساليسيالت

 sulfasalazine السلفاساالزين

 في التأثير موقع إلى للدواء كحامل األخير هذا يعمل حيث السلفابيرين، مع أمينوساليسيليك 5 لحمض توليفة عن عبارة هو 

 .الجانبية التأثيرات بعض من يخلو ال فهو ذلك مع القولون،

 الحديثة األمينوساليسيالت تمتاز

 mesalazine الميساالزين مثل 

 

 يسبب ذلك مع السلفاساالزين، يبديها التي بالسلفوناميد المرتبطة الجانبية التأثيرات بانعدام( أمينوساليسيليك 5 حمض وهو) 

 .الدموية االضطرابات تشمل الجانبية اآلثار بعض الميساالزين
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 على كافية أدلة يوجد ال ولكن والميساالزين، بالسلفاساالزين المعالجة عند الكلوية للوظيفة فحوص بإجراء المصنعين بعض ينصح

 .الفحوص هذه مثل أهمية

 أو حمى حلق، التهاب فرفرية، تكدم، مفسر، غير لنزف حادثة أي بتسجيل باألمينوساليسيالت معالجة يتلقون الذين المرضى ينصح

 .دموي اعتالل بحدوث االشتباه عند فورا   المعالجة وإيقاف دموي تعداد بإجراء ويوصى المعالجة، خالل تظهر توعك

 :والمستقيمية الشرجية االضطرابات

( به المحيطة والمنطقة الشرج في) الحكة أعراض من عادة   والنواسير المستقيم، والتهاب بالبواسير، المصابون المرضى يعاني

 الغذائي النظام تعديل جانب إلى الملطفة، التحاميل أو المراهم بتطبيق فعال بشكل األعراض هذه وتعالج والتسحجات، والتقرحات

 السلفاساالزين أو القشرية الستيروئيدات إليها ويضاف كالنخالة، البرازية الكتلة حجم من تزيد التي العوامل واستعمال البراز، لتطرية

 .المستقيم التهاب عالج في

 قالع وجود استبعاد شريطة القشرية الستيروئيدات أو الموضعية المخدرات على الحاوية المستحضرات استخدام الضرورة عند يمكن

 (.الموضعي بالتطبيق أو الفم طريق عن النيستاتين بإعطاء يعالج والذي) بالشرج المحيطة المنطقة في

 :الملطفة المستحضرات

 الزنك أوكسيد ،bismuth subgalate البزموت غاالت تحت مثل التأثير خفيفة مقبضة مواد على الملطفة المستحضرات تحتوي

zinc oxide، والهاماميليس hamamelis، مع وتشارك خفيفة، ومطهرات وعائية ومضيقات مزلقة مواد على تحتوي وقد 

 .الشرجية والحكة للبواسير المرافق األلم لتخفيف أيضا   الموضعية المخدرات

 لدى خاصة   مفرطة بصورة تطبيقها تجنب يجب لذلك للمستقيم المخاطي الغشاء مخاطية عبر تمتص أن الموضعية للمخدرات يمكن

 .الشرج جلد في التحسس زيادة إلى تؤدي ألنها( أيام بضعة من أكثر ليس) قصيرة لمدة استخدامها ويجب واألطفال، الرضع

 :القشرية الستيروئيدات على الحاوية المركبة المستحضرات

 لالستعمال مناسبة وهي الملطفة، والعوامل الموضعية المخدرات مع غالبا   البواسير مستحضرات في القشرية الستيروئيدات تشارك

 على الحاوية للمستحضرات األمد طويل االستعمال أن إلى االتنباه ويجب البسيط، الحأل مثل إنتان وجود استبعاد بعد األمد قصير

 .الشرج جلد ضمور إلى يؤدي القشرية الستيروئيدات

 أن إلى االنتباه ويجب قصيرة لمدة مناسب لكريم الموضعي بالتطبيق عادة   الحاالت هذه وتعالج األطفال، لدى البواسير حدوث يندر

 .التبرز من الطفل خوف ازدياد إلى ذلك يؤدي وقد استخدامها بدء لدى السعا   حسا   تسبب قد الموضعية المخدرات

 الصفراوية والحموض المعثكلة أنزيمات

 :الصفراوي الحويصل في المؤثرة ألدوية

 مثل الصفراوية الحموض مكانة من المراري الداخلي التنظير تقنيات واستخدام البطن بتنظير المرارة استئصال إلى اللجوء حدّ 

ursodeoxycholic acid 

 

 وفي المرارة، وظيفة في خلل من يعانون ال الذين المرضى لدى المركبات هذه تستعمل ذلك مع المرارية، الحصيات معالجة في 

 المعالجة لطرق المستجيبة غير الخفيفة األعراض ذات والحاالت لألشعة، الشافة الحجم متوسطة إلى الصغيرة الحصيات حاالت

 .األخرى
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 الوارد وتجنب مناسبة غذائية حمية اتباع إلى المريض بتوجيه ويوصى كبدي، مرض وجود لدى بحذر الصفراوية الحموض تستخدم

 .الشعاعية بالفحوص المريض حالة مراقبة ويجب الحرارية، والسعرات الكولسترول من المفرط

 فترتين على الصوتية فوق باألمواج وتصوير للمرارة صورة إجراء خالل من) المرارية للحصيات الكاملة اإلذابة من التأكد بعد

 المرضى من نسبة لدى جديد من للظهور تعود أن يمكن المرارية الحصيات ألن األمد طويلة وقاية إلى المريض يحتاج قد( منفصلتين

 .المعالجة إيقاف من عام غضون في %25 حتى تصل

 معظم لدى تحسنا   الكبد اختبارات أظهرت وقد البدئي، الصفراوي التليف معالجة في أيضا   ursodeoxycholic acid يستخدم

 .مؤكد غير زال ما البقيا معدالت زيادة على التأثير أن إال المعالجين، المرضى

 االصطناع بانقاص الفم طريق عن إعطائه عند (الصفراوية الحموض في طبيعي بشكل الموجود) chenodeoxycholic acid يقوم

 عدم حال في بالكولسترول الغنية المرارية الحصيات لحل يستخدم وهو الموجودة، الصفراوية األمالح ويزيد للكولسترول الكبدي

 .الكبدية الخمائر في عابرا   وارتفاعا   وحكة   إسهاال   المركب هذا يسبب قد. المرارة وظيفة في خلل وجود

 

 :pancreatin البنكرياتين

 

 التالي والنقص الكيسي، التليف حالة في الخارجي اإلفراز غياب أو نقص لتعويض الفم طريق عن البنكرياتين إضافات تعطى

 .والبروتين والدسم النشا هضم في تساعد وهي المزمن، المعثكلة التهاب أو للمعدة، الكامل واالستئصال المعثكلة الستئصال

 إنقاص ويمكن ،(مباشرة بعده أو قبله أو) الطعام مع مستحضراته تناول يفضل لذا المعدي، بالحمض فعاليته البنكرياتين يفقد

. الحموضة لمضادات المتزامن باالستخدام أو البنكرياتين، إعطاء من ساعة قبل السيميتيدين أو الرانيتيدين بتناول المعدية الحموضة

 أثناء الساخنة السوائل أو بالطعام مستحضراته مزجت إذا الزائدة الحرارة تجنب يجب لذا بالحرارة أيضا   فعاليته البنكرياتين يفقد

 .ساعة من ألكثر المحضرة بالمزائج يحتفظ أال ويجب للتناول، تحضيرها

 إعطاء أحيانا   يلزم وقد المريض، واستجابة التبرز، مرات وعدد وتماسكه، البراز حجم على اعتمادا   البنكرياتين جرعة ضبط يتم

 .الرئيسية الوجبات بين خفيفة وجبات تناول حال في إضافية مقادير

 المفرطة جرعاته تسبب وقد الفم، داخل به احتفظ إذا خاصة   بالفم المحيط والجلد الفموية للمخاطية تخريشا   البنكرياتين يسبب قد

 .الشرج حول تخريشا  

 منه جدا   عالية جرعات استعمال ويترافق والقياء، والغثيان البطني االنزعاج هي تواترا   للبنكرياتين الجانبية التأثيرات أكثر إن

 .والبول الدم في البول حمض سوية بارتفاع

 التشنج مضادات

 في الملساء العضالت إرخاء على لقدرتها نظرا   للمسكارين المضادة األدوية تستخدم :antimuscarinics المسكارين مضادات

 الحمضي لإلفراز المضاد األدوية هذه لتأثير يعد ولم الرتجي، والداء الهيوجة األمعاء متالزمة عالج وفي الهضمية التشنجات تخفيف

 حاصرات مثل وفعالية   نوعية   أكثر مركبات محلها حلّت وقد الفعالة، الجرعة عن الناجمة الجانبية التأثيرات لكثرة نظرا   كبيرة أهمية

 .الهيستامينية H2 المستقبالت

 :المعوية المعدية الملساء العضالت تشنجات لمعالجة المستعملة المسكارين مضادات تشمل

 (.hyoscyamine الهيوسيامين ،atropine sulphate األتروبين كبريتات مثل) الثالثية األمينات
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 hyoscine الهيوسين بروميد بوتيل ،propantheline bromide البروبانثيلين بروميد مثل) الرباعية األمونيوم مركبات

butylbromide.) 

 الدماغي، الدموي الحاجز عبور على قدرة أقل فهي لذا األتروبين من الدسم في انحالال   أقل بأنها الرباعية األمونيوم مركبات تمتاز

 مثل) األتروبين استخدام عن الناتجة لتلك والمشابهة استخدامها عن الناتجة المركزية الجانبية اآلثار وتكون امتصاصا ، أقل أنها كما

 شائعة تكون التي( إمساك التبول، في صعوبة المطابقة، فقدان) المحيطية الجانبية اآلثار خالف على الحدوث، قليلة( الذهني التخليط

 .الحدوث

 البروبانثيلين بروميد يستخدم

 

 ذي الهضم عسر في تحدث التي تلك مثل) الملساء العضالت تقلص عن الناتجة المعوية المعدية االضطرابات في مساعد كعالج 

 بروميد بوتيل ويستخدم الغرض، لهذا أيضا   األتروبين كبريتات وتستخدم ،(الهيوجة األمعاء متالزمة حالة في أو القرحي غير المنشأ

 الشعاعي التصوير أو الداخلي التنظير إلجراءات منه الحقني الشكل استخدام ويمكن االمتصاص، قليل أنه إال تشنج كمضاد الهيوسين

 .الهضمي للجهاز

 

 :المباشر التأثير ذات الملساء العضالت مرخيات - 2 

 alverine األلفرين مركبات تستخدم

 

 سولبيريد + mebeverine الميبيفرين ،

 

 .الرتجي والداء الهيوجة األمعاء متالزمة عن الناتج األلم تخفيف في وتفيد المعوية الملساء للعضالت التأثير مباشرة كمرخيات
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 في استخدامها بتجنب يوصى التشنج مضادات من لغيرها بالنسبة الحال هو كما ولكن، خطرة جانبية تأثيرات المركبات لهذه ليس

 .الشللي العلوص حاالت

 الهيوسيامين كبريتات استخدام إلى تدبيره في ويلجأ أشهر، 4 سن حتى الرضع لدى المغص حدوث يشيع :األطفال لدى التشنجات

hyoscyamine sulphate السيميتيكون استخدام ويمكن فموية، نقط بشكل simethicone تخفيف في يفيد إذ فموية نقط بشكل 

 dill oil الشبث زيت على الحاوية المستحضرات تمتاز كما الغازات، عن الناتج البطني واالنزعاج البطن وتطبل المعوي المغص

 .للتشنج ومضادة للريح طاردة بخواص

 

 Hepatitis a b c الفيروسي الكبد اإللتهاب

  

 
 Hepatitis A(      الوبائي الكبد إلتهاب)    أ الفيروسي الكبد التهاب

 

 اإلصابة تمر الحاالت من %80 من أكثر وفي الحاد، الكبد التهاب مسببات أهم من( ا) النوع من الكبد التهاب بفيروس االصابة تعتبر

 . الكبد بإلتهاب بإصابته المصاب يعرف وال ،(قشعريرة و حمى) حادة انفلونزا نزلة شكل على

  ا الفيروسي الكبد التهاب في العدوى انتقال كيفية

 : منها طرق بعدة التماس ويكون المعدية، بالفيروسات محمل البراز مع التماس طريق عن الوبائي الكبد التهاب عدوى تنتقل

 إلى اإلنتباه دون بالفيروس مصاب لطفل الحفاظة تغيير عند مثآل يحصل وذلك الملوثة،( البراز) للفضالت المباشر اللمس           

 ذلك بعد جيدآ اليدين غسل

 جيدآ يديه يغسل ولم الملوثة الفضالت المس شخص بواسطة المعد الطعام تناول أو الملوثة، والخضراوات الفاكهة أكل           

 المسبب بالفيروس الملوث الماء شرب          

 مصاب شخص مع( اللواط) المحرمة الجنسية الممارسة          



236 

 

  الحضانة فترة

 الفيروسي الكبد التهاب حالة في وهي االعراض، وبدء الجسم إلى الفيروس دخول بين الفاصلة الزمنية الفترة الحضانة، بفترة نقصد

 يوم 28 بمعدل يومآ 50-15 بين ما" أ"

  العدوى فترة

 اليرقان وأهمها االعراض، بدء قبل اسبوعين من تمتد وهي للعدوى ناقآل المصاب فيها يكون ال التي الزمنية الفترة بها ويقصد

 ظهوره بعد اسبوع لمدة وتستمر

  األعراض

 أية عليهم تظهر ال قد األطفال وخاصة المرضى وبعض األنفلونزا، أعراض تشابه( أ) الكبد بفيروس لإلصابة األولى األعراض

 :يلي ما األعراض وتشمل بالفيروس، اإلصابة بعد أسابيع 6 – 2 خالل األعراض تظهر ما وعادة اإلطالق، على أعراض

 االكتئاب ،الحكة ،الوزن فقدان ،الطعام شهية فقدان ،القيء ،اإلسهال ، البطن آالم ،الحمى ، واإلرهاق التعب

 (.العين بياض أو العين وصلبة الجلد لون صفار) اليرقان

  التشخيص

 للبحث للدم مخبري تحليل واجراء السريري، والفحص المرضي التاريخ على أ الفيروسي الكبد التهاب تشخيص في الطبيب يعتمد

 (أ) للفيروس المضادة االجسام عن

 

 " أ" الفيروسي الكبد بالتهاب لالصابة المعرضون االشخاص

 لإلصابة غيرهم من عرضة أكثر هو الناس من مجموعات هناك ولكن ، -أ-  الفيروسي الكبد بالتهاب لالصابة الجميع يتعرض

 : هم وهؤالء

 (أ) الفيروسي الكبد إلتهاب بـ لمصاب المخالطون االشخاص       

 النهارية العناية ومراكز الحضانات في االطفال        

 ( اللواط)  الحرام للجنس الممارسون الرجال        

 الموبوءة للمناطق المسافرون        

  العالج

 بعض وهذه قليلة، أسابيع فترة خالل تلقائيآ منه الشفاء ويتم الطبي، للتدخل عادة( أ) الفيروسي الكبد التهاب بـ المصاب يحتاج ال

 : الشفاء سرعة على المساعدة النصائح

 االعراض اختفاء حتى اسابيع أو أيام لعدة التامة الراحة     

 السكريات من واالكثار والبروتينات، بالدهنيات الغنية االطعمة تناول من التقليل       

 تمامآ الكحولية المشروبات تجنب     

 والمغص كالحرارة االعراض، بعض على للتغلب االدوية بعض المعالج الطبيب يصف أن يمكن      

  أ الفيروسي الكبد التهاب من الوقاية

  ،(أ) الفيروسي الكبد إلتهاب فيها بما جميعآ، المعدية االمراض على القول هذا وينطبق العالج، من خير دائمآ الوقاية
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 : باآلتي ننصح وللوقاية

 فضالته مالمسة فيه يتوقع معاق أو لطفل التغيير عند قفازات لبس           

 الجراثيم من سالمتها من التأكد قبل والخضروات الفاكهة أكل عن واالمتناع السفر، حالة( المعبأة) المعقمة المياه شرب          

 (تقشر أو تغلى أو تعقم)

 لتجفيفها الفوط إستعمال وعدم للهواء بتعريضها لتجف الطعام أدوات ترك           

 اللواط ممارسة عن االمتناع           

 جرعاته وعدد اللقاح أخذ إمكانية عن المعالج الطبيب من االستفسار ويمكن ، (أ) الكبد فيروس ضد التطعيم         

 ـــــــــــــــ

 Hepatitis B   ب الفيروسي الكبد التهاب

 

 العربية المنطقة في والمزمن الحاد الكبد التهاب مسببات أهم من( ب) النوع من الفيروسي الكبد التهاب يعتبر

 : العدوى انتقال كيفية

 التماس أو االحتكاك طريق عن الصحيح إلى الفيروس حامل أو الشخص من( ب) الفيروسي الكبدي االلتهاب بفيروس العدوى تنتقل

 المريض الشخص جسم من سائل أي أو لعاب أو بدم

 : التالية الطرق بإحدى تنتقل أن يمكن العدوى فإن وبذلك

 ب النوع من الكبد بإلتهاب مصاب شخص مع( الجنسي الشذوذ وخاصة) الجنسي اللقاء          

 المخدرات اخذ اثناء مشتركة ابر استعمال

 المعقمة غير الحجامة أو الوشم ابر استعمال  

 الكبد بالتهاب مصاب لشخص الحالقة موس أو االسنان فرشة استعمال           

 الفيروسات عن الكشف طرق تقدم بعد كثيرآ قل العدوى لنقل الطريق وهذا بالفيروس، ملوث دم نقل طريق عن العدوى نقل          

 المتبرعين دم في

 التماس طريق عن المختبر وموظفي األسنان واطباء جراحين من الصحيين للعاملين بالفيروس العدوى تنتقل أن يمكن          

 الدم سحب أو العالج أثناء ملوثة إلبرة التعرض أو اليد جرح أو الملوث بالدم المباشر

 الرضاعة أثناء ذلك بعد أو الوالدة اثناء الطفل إلى بالفيروس المصابة االم من العدوى تنتقل         

 بجانبه الجلوس أو المعدى الفيروس حامل أو بالمرض المصاب الشخص معانقة أو بمصافحة الكبد التهاب بفيروس العدوى تنتقل ال

 : الفيروس حامل بـ المقصود ما

 الفيروس حامل يكون أن ويمكن منه، التخلص يستطع ولم بالفيروس أصيب أن له سبق الذي الشخص الفيروس، بحامل يقصد

 ذلك إلى تنبيههم من بد ال ولذلك المحيطين، لالشخاص خطر مصدر الفيروس حامل ويعتبر المرض، اعراض عليه تبدو ال أو مريضآ
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 وكذلك للفيروس، المضاد اللقاح بأخذ االصابة منع ويمكن الجماع، طريق عن ينتقل الفيروس ألن الزواج، في الرغبة عند وخاصة

 األسنان طبيب وخاصة المعالج، الصحي الفريق إخبار

 : األعراض

  من المريض يشتكي االحيان من كثير في لكن اعراض، أية دون "ب" النوع من الكبد بفيروس االصابة تمر أن يمكن

 : التالية األعراض

 واالرهاق بالتعب االحساس

 الحرارة درجة في ارتفاع

 الشهية فقد

 البطن في آالم

 وقيء غثيان

 اسهال

 العين وملتحمة الجلد واصفرار الفاتح، اللون إلى البراز لون وتغير البول، اصفرار: ويشمل اليرقان،           

 الكبد إنزيمات في ارتفاع شكل على يظهر الكبد وظيفة في اختالل           

 وخاصة مزمنة حالة إلى تتطور االحيان من كثير وفي أشهر، ثالثة إلى تطول وقد أسابيع اربعة من أكثر االعراض تستمر           

 (العمر من العاشرة سن قبل) مبكر عمر في االولى اإلصابة تحمل عندما

 : والمزمن الحاد االلتهاب بين الفرق

 أربعة حتى الحادة االصابة وتستمر ذكرها، سبق التي االعراض من يعاني عندما الحاد الكبد بالتهاب مصاب الشخص أن يقال

 حالة إلى ليتحول طويلة فترة يأخذ أو سريعآ اإلنتقال هذا يحدث أن ويمكن المزمن، الطور إلى تنتقل أو المصاب بعدها يتعافى اسابيع،

 مزمنة

 الذي الحاد الكبدي اإللتهاب بسبب متأثرة الكبد خاليا فيه وتكون أسابيع، اربعة من أكثر تدوم حالة أنه المزمن الكبد التهاب ويعرف

-10  -ب– الكبد بفيروس االصابة بعد المزمن االلتهاب من يعانون الذين األشخاص عدد ويقدر ذلك، بعد المصاب منه يتعافى لم

 لإلصابة المتعرضين اجمالي من 20%

 تليف اعراض تظهر أن يمكن المرض تقدم مع لكن أعراض، أية من االمر بداية في المزمن الكبد بالتهاب المصاب يعاني أال يمكن

 ووظائفه عمله أداء في الكبد كفاءة تقل وبذلك تعويضها، عن الكبد ويعجز الكبد، خاليا من الكثير يموت عندما يحدث وهذا الكبد

 : المتقدمة المراحل في الشخص بها يصاب التي االعراض ومن

 الشهية ضعف ، وقيء غثيان ، يرقان ،وارهاق عام تعب   ، الوزن في نقص           

 الكبد بسرطان أخرى وأحيانآ الكبد، بفشل المصاب ويصاب االحيان بعض في الكبد تليف يتطور

 :التشخيص

 للعدوى ناقآل وبالتالي للفيروس حامآل يزال ال المصاب كان إذا ما ومعرفة (ب) النوع من الكبد بفيروس االصابة عن الكشف يمكن

 الذي الشخص دم في له المضادة االجسام ووجود الفيروس وجود يبين للدم تحليل بعمل الذاتية المناعة بسبب منه تخلص أنه أو

 لإلصابة تعرض

 المزمن الكبد االلتهاب حالة في بااللتهاب الكبد خاليا تأثر مدى تبين الكبد لوظائف تحليل عمل يمكن كما
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 : العالج

 .الشفاء يتم حتى بالبروتينات والغنية الدهنية االطعمة وبتجنب المرض بداية في التامة بالراحة الكبد بالتهاب المصاب ينصح

 سبيل هناك فليس للفيروس، حامل أو مزمن إلتهاب إلى وتتحول أشهر ثالثة من أكثر فيها االعراض تمتد التي للحاالت وبالنسبة

 يمكن الكبد وظائف تأثر عليهم يظهر وعندما بإنتظام المزمن، باإللتهاب المصابين المرضى متابعة تتم لكن االن، حتى التام للشفاء

 من التخلص على المناعة جهاز تساعد interferon انترفيرون يسمى للفيروسات مضاد عقار من منتظمة جرعات إعطاءهم

 إلى تصل لمدة المعالج الطبيب يقرره ما حسب أيام ثالثة أو يومين كل مرة أو يوميآ عضلية حقن شكل على العالج ويعطى الفيروس،

 هللا بإذن الحالة تتحسن وبعد المرضية، الحالة حسب أكثر أو أشهر أربعة

 وحينه المرض، تطور منع في للفيروسات المضادة العقاقير تفيد فال بالتليف، الكبد خاليا تبدأ عندما وخاصة المتقدمة الحاالت في أما

 .للكبد زراعة إجراء يمكن الحاالت بعض وفي المريض، منها يشتكي التي االعراض بعالج يكتفي

 : ب الفيروسي الكبد إلتهاب من الوقاية

 : التالية القواعد بإتباع (ب) الفيروسي الكبد التهاب من هللا بإذن الوقاية يمكن

 االولى بين جرع، ثالثة شكل على المريض ويعطى جانبية، آثار له وليس آمن التطعيم وهذا لمرض، المسبب الفيروس ضد التطعيم

 في والثانية مباشرة الوالدة بعد عادة االولى الجرعة فتعطى لالطفال بالنسبة أما أشهر، خمشة والثالثة الثانية وبين شهر، والثانية

 .سنة إلى اشهر الستة بين ما والثالثة العمر من الثاني الشهر

 واللواط الزنا عن االبتعاد           

 المخدرات عن االبتعاد          

 السكري لمرضى بالنسبة الدم تحليل وادوات االنسولين ابر استعمال في المشاركة تجنب           

 آخرين اشخاص من استعمالها سبق التي الحالقة وامواس االسنان فرش استعمال تجنب           

 ـــــــــــــــــــ

 Hepatitis C - الصامت الوباء – ج الفيروسي الكبد التهاب

 

 تمر التي االصابة من االولى المراحل في اعراض له وليس المهمة، المزمن الكبد التهاب أسباب من( ج) الفيروسي الكبد التهاب يعد

 (الكبد في حادآ التهابآ يسبب ال أنه أي) بحدوثها المصاب يعرف أن دون عادة

 الفيروس، لهاذ الحاملين االشخاص من بالدم التبرع طريق عن الفيروس إنتقل ولذلك م، 1992 سنة قبل( ج) الفيروس يكتشف لم

 بعد، اكتشف قد يكن لم الذي الفيروس هذا تشمل لم المنقول الدم سالمة من للتأكد بالدم التبرع قبل تعمل كانت التي الفحوصات ألن

 المنقول الدم تلوث بسبب الناتجة الكبد التهاب حاالت من %90 حوالي يشكل الفيروسي الكبد التهاب فإن وبذلك

 : العدوى انتقال كيفية

 : التالية بالطرق ذلك ويكون المعدي، بالفيروس الملوث الدم طريق عن السليم إلى المصاب الشخص من العدوى تنتقل

 (ج) الفيروسي الكبد التهاب فيروس إكتشاف قبل أي 1992 عام قبل منقول دم أخذ
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 المخدرة االدوية لحقن المستعملة االبر في المشاركة

 غسيل في للعاملين أو العمليات غرف في أو المختبرات في العمل أثناء بالفيروس ملوث مشرط أو بإبرة الالإرادي الجرح أو الوخز

 الكلى

 بالفيروس مصاب شخص بدم ملوث بموس الحالقة أو معقمة، غير بإبر الحجامة أو الوشم

 بصورة يحصل ال إنتقاله فإن ولذلك الجسم، سوائل في بكثرة يوجد ال الفيروس ألن جدآ، مهمة ليست الطريقة وهذه الجنسي، الجماع

 مؤكدة

 الزنا أو الجنسي الشذوذ

 بجانبه الجلوس أو المعدى الفيروس حامل أو بالمرض المصاب الشخص معانقة أو بمصافحة الكبد التهاب بفيروس العدوى تنتقل ال

 : االعراض

 اي بعد، فيما االعراض وتظهر العدوى، حدوث وقت أعراض أية من عادة "ج" النوع من الكبد التهاب بفيروس المصاب يشتكي ال

 مزمن التهاب إلى اإلصابة تحول عند

 -: المصاب منها يشكي التي األعراض ومن

 واالرهاق العام بالتعب االحساس

 القيء و الغثيان

 الشهية ضعف

 البطن في آالم

 اسهال

 الحرارة درجة في ارتفاع

 من المصاب يعاني المزمن اإللتهاب بسب الوظيفة تتأثر وعندما الكبد، أعمال أهم من الضارة والمواد الفضالت من التخلص يعتبر

 الكبد انزيمات ترتفع كما فاتح، لون ذا والبراز غامقآ، أصفرآ البول لون ويصير الدم، في الصفراء المادة تراكم وهو اليرقان

 %20 حوالي ويصاب بالفيروس، العدوى حاالت من %75 حوالي في مزمنة اصابة إلى ج الفيروسي الكبد بالتهاب اإلصابة تتحول

 المزمن الكبد إللتهاب نتيجة الكبد بسرطان يصابون المرضى من معينة نسبة أن كما المتقدمة، المراحل في الكبد بتليف منمهم

 : التشخيص

 للفيروس المضادة األجسام وجود عن فيه يكشف للم، مخبري تحليل بعمل( ج) الفيروسي الكبد االلتهاب بـ االصابة تشخيص يمكن

 ج الفيروسي الكبدي اإللتهاب بـ الكبد خاليا تأثر مدى يبين الدم في الكبد وظائف تحليل أن كما

 ج– الفيروسي الكبدي االلتهاب بوجود وتأثرها الكبد خاليا حالة لمعرفة الكبد من عينة ألخذ المتقدمة الحاالت في الطبيب يلجأ

 : العالج

 المرض تطور وإيقاف الفيروس من التخلص هو العالج من الهدف إن

 ألخذ الكبد، إنزيمات ارتفاع إلى باإلضافة الدم في للفيروس المضادة االجسام ولديهم الكبد التهاب بـ المصابين االشخاص تحويل يتم

 .التليف أو االلتهاب درجة لمعرفة اإللكتروني، المجهر تحت وفحصها الكبد من عينة
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 إال يعطى ال العالج ألن الكبد إخصائي إلى لتحويلهم فائدة هناك فليس الكبد، انزيمات بإرتفاع يصابوا لم الذين لألشخاص بالنسبة أما

 .الكبد خاليا تأثر بسبب لديهم الكبد انزيمات إرتفعت لمن

 .المرض تقدم لمراقبة سنتين بعد الخلية فحص يعاد باإللتهاب، تتأثر ولم طبيعية تزال ال الكبد خاليا أن وجد إذا

 ثالث يعطى الذي االنترفيرون عقار بواسطة ويكون العالج، بدء من بد فال الكبد، خاليا في تليف وجود التحاليل تظهر عندما أما

 .أشهر ستة لمدة اسبوعيآ مرات

 .المعالجين المرضى من %40 بحوالي العالج من يستفيدون الذي المرضى عدد يقدر

 حدة من يزيد الذي الكحول شرب عن وباالبتعاد الطعام، في الدهون تجنب مع الجيدة وبالتغذية بالراحة ينصح المريض أن كما

 المشكلة

 : الوقاية

 باآلخرين الخاصة الحالقة وأمواس االسنان فرش استخدام تجنب

 الحقن طريق عن تستعمل التي وخاصة المخدرات تجنب

 آخر شخص أستعملها أن سبق التي للسكر التحليل وادوات الحقن استعمال تجنب

 (ج) الفيروسي الكبد التهاب بـ مصابآ اآلخر الطرف كان إذا الجماع اثناء الواقي استعمال

 شرعآ المحرمين واللواط الزنا عن االبتعاد

 الصحي المجال في للعاملين بالنسبة الملوث الدم مع التعامل أثناء الحذر

 ج الفيروسي الكبد إلتهاب بـ مصابآ األسرة أفراد أحد يكون عندما( الجروح)المنزلية الحوادث في الدم مع التعامل أثناء قفازات لبس

 االن حتى ج الفيروسي الكبدي االلتهاب بـ خاص لقاح يكتشف لم

 التناسلي البولي الجهاز أدوية

 

 البولية المسالك ادوية التهاب

 نوع على الحيوي المضاد اختيار يعتمد حيث الحيوية بالمضادات بسهولة عالجها يمكن بكتيرية عدوى هو البولية، المسالك التهابات

 طريق عن الدواء تناول على المريض قدرة على وأيضا مضاعفات حدوث وإمكانية ، األعراض شدة و العدوى، تسبب التي البكتيريا

 . البولية المسالك التهابات لعالج الحيوية المضادات من أنواع عدة هناك و الفم

 :السلفا أدوية
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 البكتيريا تكاثر تؤخر أو تقلل كونها في دورها ويتمثل ، البولية المسالك التهابات لعالج الحيوية المضادات أفضل هي السلفا أدوية

 النقسام ضرورية مادة وهي البكتيريا في الفوليك حمض لتكوين األولى الخطوة منع طريق عن يحدث وهذا عليها القضاء دون

 البكتيريا تطورت ان الى مشاكل بدون البولية المسالك عدوى لعالج الحيوية المضادات هذه استخدمت وقد.  وتزايدها البكتيريا

 البكتيريا مقاومة نسبة فيها تكون التي المناطق  في محصورا استخدامها اصبح ، 2010 عام من واعتبارا مقاومة اكثر واصبحت

 منخفضة

 :البنسلين

 قدرة من الحد في التدخل طريق عن تعمل وهي ايجيمنتين و أموكسيسيلين ، األمبيسلين البنسلين من الحيوية المضادات وتشمل

 الحيوية للمضادات مقاومة البولية المسالك التهاب تسبب التي البكتيريا أنواع بعض أصبحت وقد الخاليا، جدران تشكيل على الُجرثوم

 تسمى مضافة، مكونات على يحتوي النه. البكتيريا هذه مقاومة اضعاف الى يهدف  حيوي مضاد هو وايجيمنتين. البنسلين من

 .للبنسلين مقاومة أكثر لتصبح البكتيريا هذه تستخدمها التي البروتينات يثبط الذي ، الكالفوالنيك حمض

 :السيفالوسبورين

 جدار توليف تثبيط طريق عن وذلك الطريقة بنفس البكتيريا تقتل انها حيث بالبنسلين السيفالوسبورين الحيوية المضادات ترتبط

 هناك ان اال البنسلين حساسية من يعانون الذين المرضى عند البولية المسالك عدوى عالج في مفيدة هي السيفالوسبورين.  الخلية

 مثل  السيفالوسبورين حقن ان الى اضافة.البنسلين من حساسية لديه من عند السيفالوسبورينات من حساسية وجود  احتمال

 كان إذا وخاصة الكلى في التهابات و المعقدة والكلية الحويضة التهاب و البولية المسالك عدوى عالج في مفيدة السيفترياكسون

 . الفم طريق عن األدوية تناول على قادر غير انه أو المستشفيات في العالج الى يحتاج المريض

 :الفلوروكينولونات

 تثبيط طريق عن تعمل وهي ازدياد في هي التي البكتيريا مقاومة الضعاف الفلوروكينولون نوع من الحيوية المضادات انتاج تم

 الفلوروكينولون الحيوية المضادات اكثر ومن. للكسر وأسهل هشاشة أكثر وجعله الخلوي المستوى على النووي الحمض انقسام

 و البولية المسالك عدوى عالج في مفيد وهو الحقن طريق عن أو الفم طريق عن يؤخذ أن يمكن الذي سيبروفلوكساسين نجد شيوعا

 هناك ان على األدلة بعض هناك أن حيث البالغين المرضى على يقتصر لالسف استخدامه ولكن المعقدة والكلية الحويضة التهاب

 الحيوية المضادات هذه استخدام  حال في األطفال عند للوزن الحاملة المفاصل غضروف تصيب اضرار

 والمثانة الكلى اضطرابات أدوية

 :البولي السلس أدوية

 التقلصات إضعاف خالل من المثانة سعة وزيادة للبول، الدافعة العضلة إرخاء على قدرتها بسبب المتكرر التبول عالج في تستخدم

 الدافعة للعضلة المستقرة غير

 oxybutynin يقوم

 

 لدى خاصة   بدقة جرعته بتحديد ويوصى استخدامه، من تحد قد الجانبية آثاره كثرة أن إال مباشرة، بصورة المثانة عضالت بإرخاء

 بالسن، المتقدمين المرضى

 flavoxate أما 
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  أيضا ، أقل يكون مفعوله أن إال أقل جانبية تأثيرات فيمتلك 

 propantheline ويستخدم

 

 .البالغين لدى البولي السلس معالجة في أساسي بشكل حاليا  

 أنها غير( مرخص غير استطباب) البول إلحاح على السيطرة في أحيانا  ( imipramine, amitriptyline, nortriptyline)  تفيد

 .الليلي البول سلس على السيطرة في فعالية أكثر

 الحاجة عالج في الفعالة البديلة الوسائل من النفسي والعالج خاصة تمارين كيجل الحوض تمارين مثل المحافظة األساليب تعد أخيرا  

 .للتبول الملحة

 الحالة هذه وتستمر الصغار، األطفال لدى الطبيعية الحاالت من الليلي البول سلس يعد :nocturnal enuresis الليلي البول سلس

 تسبب كانت إذا إال سنوات 7 دون األطفال لدى ضروريا   الحالة هذه عالج يكون وال العاشرة، سن حتى األطفال من 5 حوالي لدى

 .فورية معالجة سنوات 10 أعمارهم تتجاوز الذين األطفال يحتاج حين في واألهل، للطفل القلق من نوعا  

 من أي فشل حال في الدوائية المعالجة مع ذلك يشارك وقد ، باستخدام السابعة سن فوق األطفال لدى األول المعالجة خط يتمثل

 .الحالة تدبير في بمفرده المعالجة أسلوبي

 استخدام ويجب األخرى، الوسائل جميع فشل عند إال إليه يلجأ وال العمر، من السابعة دون لألطفال دائما   مناسبا   الدوائي العالج يعد ال

 .المنزل خارج الطفل يقضيها التي الفترات لتغطية صغيرة بجرعات األدوية

 غير األطفال، عند الليلي البول سلس عالج في( nortriptyline أقل وبشكل amitriptyline imipramine مثل) استخدام يمكن

 فحص أجري إذا إال أشهر الثالثة بها المعالجة مدة تتجاوز أال ويجب سحبها، عند النكس تسبب وقد السلوك في تغيرات تسبب قد أنها

 .جديد من الطفل حالة تقييم وأعيد شامل وظيفي

 :المقلونة العوامل

 يسببه الذي واالنزعاج الحرقة حس إزالة في بذلك وتفيد البول، pH باهاء برفع( البوتاسيوم سيترات مثل) المقلونة العوامل تقوم

 فقط المثانة التهاب حاالت في تستخدم وهي للجراثيم، مضادة خواص المركبات هذه تملك وال البولية، التهابات في الحامضي البول

 .سليمة الكلوية الوظيفة تكون عندما

  البوتاسيوم سيترات تستخدم
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 السيترات منخفض الكالسيوم بأوكزاالت الكلوي والتحصي كلسية، حصيات مع المترافق الكلوي األنبوبي الحماض حاالت معالجة في

 البول قلونة إلى السيترات استقالب يؤدي حيث بدونها، أو كلسية حصيات مع تظهر التي البول حمض وحصيات منشأ، أي من

 البول حمض تشرد من البولية القلونة وتزيد المنحلة، الكالسيوم معقدات تشكل زيادة عبر الكالسيوم شوارد فعالية من الحد وبالتالي

 وتشكيل معه االرتباط خالل من الكالسيوم فعالية خفض على السيترات تراكيز زيادة تساعد كما انحالال ، األكثر البوالت إلى وتحوله

 نواة تكون السيترات تثبط كما اإلشباع، درجة عن تركيزها وخفض األوكزاالت كمية إنقاص إلى وتؤدي المنحلة، الكالسيوم سيترات

 .الحصيات تشكل إعادة من الوقاية في بالتالي وتسهم الكالسيوم، وفوسفات الكالسيوم أوكزاالت حصيات

 طرح تؤمن بحيث اختيارها يتم والتي بدقة المتطلبة البدئية الجرعة بتحديد البول في السيترات معايرة أو البول باهاء معايرة تسمح

 البول في السيترات من يوم/ملغ 640ـ320 بين تتراوح كمية

 

 النسائية التناسلية تهاباتال أدوية

 وردت فقد الجهازية األشكال أما النسائية، التناسلية تهاباتال عالج في المستخدمة للعوامل الموضعية األشكال القسم هذا يتضمن

 في األوالي ومضادات الفيروسات، ومضادات الفطور، ومضادات الجراثيم، مضادات أقسام في بها الخاصة والتوجيهات نشراتها

 .اإلنتانية العوامل مضادات زمرة

 :الفطرية التهابات

 تحتاج مهبلية بإصابة اإلصابة هذه تترافق ما وغالبا   الفطرية، المضادات كريمات باستعمال موضعيا   بالمبيضات الفرج التهاب يعالج

 هذه تتسبب قد ولكن ،(الطمث فترة في حتى) المهبلية الكريمات أو البيوض فيها وتستعمل مناسبة معالجة إلى األخرى هي

 تمتثل ال التي الحاالت في المفردة الجرعة ذات المستحضرات استعمال عام بشكل ويفضل موضعي، التهاب بظهور المستحضرات

 .جيد بشكل للمعالجة فيها المريضة

 ،miconazole الميكونازول ،econazole اإليكونازول ،clotrimazole الكلوتريمازول ) اإليميدازولية الفطرية المضادات تعد

 المستحضر على اعتمادا   وذلك يوم 14ـ3 بين تمتد التي القصيرة العالجية الدورات في فعالة( isoconazole اإليزوكونازول

 اإلنتان ومواضع الفرج التهاب لعالج الفطرية المضادات كريمات أحد باستعمال األدوية لهذه المهبلي التطبيق دعم ويمكن المستخدم،

 .األخرى السطحية

 nystatin النيستاتين يستعمل

 

 السطحية التهابات و الفرج التهاب معالجة في كريم وبشكل ليلة، 28ـ14 لمدة مهبلية بيوض بشكل المهبلي المبيضات داء عالج في 

 .األصفر باللون المالبس اصطباغ يسبب ولكنه األخرى،

 fluconazole للفلوكونازول الفموي التطبيق يفيد
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 تستخدم كبسولة واحدة فقط في معالجة االنتانات

 itraconazole اإليتراكونازول أو 

 

 .التناسلية الفطريةالتهابات  معالجة في أيضا   

 والحمل، الحيوية، بالصادات المزامنة كالمعالجة مساعدة عوامل وجود عند سيما ال الفطري لتهاباإل نكس إمكانية إلى اإلشارة تجدر

 األصابع في الممرضة للعوامل" مستودعات" وجود بسبب النكس يحدث وقد الحمل، مانعات استخدام أو السكري، بالداء واإلصابة

 نكس سبب الشريك يكون وقد أيضا ، األماكن هذه معالجة يستدعي الذي األمر والمثانة، الهضمية والقناة والسرة الظفرية واألسرة

 .األعراض من يعاني كان إذا بالتزامن معالجته الحالة هذه مثل في الضروري من ويكون العدوى

 :األخرى لتهاباتاإل

 والسماح المهبلي اإلنتان نكس من الوقاية في الطبيعية سويتها إلى المهبلية الحموضة إلعادة المخصصة المهبلية المستحضرات تفيد

ن بإعادة  .الطبيعي المهبلي النبيت تكو 

 الميترونيدازول يستخدم

 

 الرضوح أو النسائية الجراحية العمليات عن الناجمة( غرام سلبية الجراثيم تسببها التي) الجرثومية المهبلية لتهاباتاإل معالجة في 

 أن كما. النسائية الجراحات في وقائي بشكل استخدامه ويمكن ،Bacteroides العصوانيات جراثيم تسببها التي لتهاباتاإل سيما وال

 .التناسلي الجهاز يشمل وقد السفلية البولية القناة غالبا   يصيب الذي Trichomonas بالمشعرة اإلنتان عالج في فعال الدواء

 المبيضات عن الناتج المهبل التهاب عالج في povidone iodine اليودي البوفيدون على الحاوية المهبلية المستحضرات تفيد

 .الجراحية العمليات قبل المهبل لتحضير أيضا   وتستخدم النوعية، غير واإلنتانات المختلطة واإلنتانات والمشعرة،

 يعد حيث البسيط، الحأل فيروس عن الناتجة التناسلية اإلنتانات لمعالجة aciclovir األسيكلوفير مثل الفيروسات مضادات تستخدم

 بشكل وتؤدي منه، والشفاء الفيروس عزل في األدوية هذه وتفيد التناسلي، للتقرح الرئيسي المسبب الفيروس هذا من الثاني النمط

 .األخرى واألعراض األلم زوال إلى عام
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 غدة البروستات أدوية

 في البداية نتكلم عن البروستات

 .الرجال بين للبروستاتا شائعة حالة البروستاتا التهاب ويعتبر. البول ومجرى المثانة بين الواقعة الغدة هي البروستات

 

 واأللفوزوسين ،doxazocin، prazocin ، terazocin مثل ألفا باستخدام دوائيا   أو جراحيا   إما الحميد البروستات تنسج فرط يعالج

alfuzosin الحميد، الموثة تنسج فرط عن الناتج البولي المجرى النسداد العرضية المعالجة في إضافية كأدوية أيضا   تستخدم التي 

 .الموثي لالنسداد المسببة الملساء العضلة وإرخاء الودية الفعالية بحجب األدوية هذه تقوم حيث

 finasteride يستخدم

 

 المدى على الحالة اختالطات وإنقاص الحميد الموثة تنسج فرط لمعالجة  Alpha-Reductase Inhibitor 5 ألنزيم مثبط وهو 

 تشكل إيقاف خالل من البولي االنسداد بتخفيف الدواء هذا ويقوم للجراحة، والحاجة الحاد البولي االنسداد حالة خاص وبشكل الطويل

 .التنسج مفرط الموثة نسيج انكماش تحريض وبالتالي هيدروتستوسترون الدي

 الخاص المستضد مثل الموثة سرطان مشعرات ينقص أن للدواء يمكن إذ بالفيناستيريد المعالجة بدء قبل الخباثة استبعاد يجب

 .PSA بالموثة

 يسبب وقد المنوي السائل في يفرز الدواء ألن الشريك مع االتصال عند الواقيات باستعمال بالفيناستيريد المعالج المريض يوصى

 الجنين استئناث

 من افضل االدوية حاليا في معالجة امراض غدة البروستات prostamol unoويعتبر دواء البروستامول اونو 
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 العنانة أدوية

 االختالالت إلى باإلضافة العصبية، والعوامل الوعائية، والعوامل النفسية، العوامل :تتضمن عوامل عدة عن الذكور لدى العنانة تنتج

 .األدوية بعض استعمال عن أيضا   تنتج وقد الهرمونية،

 األدوية باستعمال معالجتها ويمكن اإلحليل، داخل تطبق أو الكهف داخل تحقن التي األوعية في الفعالة األدوية باستخدام العنانة تعالج

 الحذر توخي يجب ولكن( yohimbine واليوهمبين ،sildenafil السليلدينافيل مثل) القضيب باتجاه الدم تدفق تزيد التي الفموية

 داء ،cavernosal fibrosis الكهفي التليف ،angulation كالتزوي) القضيب في تشوه أي هناك كان إذا األدوية هذه استخدام لدى

 (.peyronie’s disease بيروني

 بضغط المشكلة تسببت إذا الطبيب بمراجعة ويوصى المختص، الطبيب إشراف وتحت خاصة حاالت في العنانة أدوية تعطى أن يجب

 نفسي

 :التالية المعايير النفسية الضائقة تقييم عند وتؤخذ 

 .والوظيفية االجتماعية العالقات في ملحوظ ارتباك

 .والبيئي االجتماعي واالهتمام والسلوك المزاج في واضح تغير

 .الشخصية العالقات على واضح تأثير

sildenafil: 

 

 لحالة مناسب بتقييم استخدامه يسبق أن ويجب االنتصابية، الوظيفة خلل معالجة في واسع بشكل المستعملة الفموية األدوية من 

 نقص أو التعصيب، في أذيات أو حبلية، أذية من يعانون الذين المرضى لدى الفائدة عديم أو الفائدة قليل الدواء يكون فقد المريض،

 .الشبق

 سجلت وقد الشديد، الدم ضغط ارتفاع أو الذبحة لمعالجة النترات يتلقون الذين المرضى لدى السيلدينافيل استعمال بتجنب يوصى

 تناول بين ساعات 6 قدره فاصل بترك ينصح لذا معا ، الدوائين يستخدمون الذين الرجال لدى القلبية العضلة احتشاء من قليلة حاالت

 .والسيلدينافيل النترات

 .واألخضر األزرق اللونين بين التمييز في صعوبة من المعالج المريض ويعاني األلوان، رؤية على السيلدينافيل يؤثر

 

yohimbine: 
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 وينتج المشبكية، قبل األدرينالينية 2 -ألفا لمستقبالت الحاجب وتأثيره الكولينية فعاليته إلى العنانة معالجة في اليوهمبين تأثير يعزى

 .التأثيرين كال أو التدفق هذا إنقاص أو القضيبي التدفق زيادة ذلك عن

 

 

 النقرسادوية 

 
 الدم في Uric Acid اليوريك حمض مستوى إلرتفاع الُمصاحب Urate Crystals اليوريات ببلورات مفصلي التهاب هو النقرس

Hyperuricaemia بالبلورات المفاصل التهاب أنواع من رئيسي نوع هو و,  الدم في اليوريك حمض بفرط يُسمى الذي وCrystal 

Arthritis. 

 أنه حيث) البلوغ سن قبل السن صغار األشخاص يُصيب ما نادرا   و( , 1:10)1 إلى 10 بمعدل النساء من أكثر الرجال النقرس يُصيب

 الدم في اليوريك حمض فرط. اليأس سن في النساء يُصيب ما نادرا   النقرس(. معينة أنزيمات في وراثي خلل على يدل الحالة هذه في

 و,  البلوغ سن بعد الصعود في مستواه يبدأ اليوريك حمض(.األصلي بيوزيلنده شعب) الماووي الشعب مثل,  معينة أعراق في يشيع

 .النساء في منه أعلى الرجال في مستواه

 الدم في اليوريك حمض مستوى يكون الدم في اليوريك حمض فرط حاالت في

 الـرجـال

 دم ليتر/  مايكرومول 420

µmol/l 

 الـنــســاء

 دم ليتر/  مايكرومول 360

µmol/l 

 .أعراض أية من يشتكون ال الدم في اليوريك حمض فرط لديهم الذين األشخاص أغلب

 مع يرتفع الدم في اليوريك حمض مستوى

 .السن في التقدم

 .السمنة

 .البروتينات تناول في اإلفراط

 .الكحول شرب في اإلفراط
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 .السكري مرض

 .الدم في الدهون ارتفاع

 .القلبية التروية نقص

 .الدم ضغط ارتفاع

 .الدم في اليوريك حمض بفرط باإلصابة عائلي تاريخ وجود

 و الجسم في اليوريك حمض إنتاج في زيادة لديهم يكون لكن و,  لإلصابة واضح سبب يوجد ال بالنقرس المصابين من الكثير في

 التهاب حدوث في األساسي العامل أو األساس حجر هو الدم في اليوريك حمض فرط. الجسم خارج( منه التخلص) طرحه في قصور

 (.النقرس) اليوريات ببلورات المفصل

 و الغذاء في البيورينات تناول و Purine Synthesis البيورينات تصنيع بين ما التوازن على يعتمد الدم في اليوريك حمض مستوى

 منه %60 و mg مليجرام 1000 يبلغ الجسم في اليوريات حوض حجم. األمعاء و الكلوة طريق عن الجسم خارج اليوريات طرح

 ...(.الطرح و التصنيع مثل المختلفة العمليات بها يتم الكمية هذه من %60 أي) يوميا   يُستقلب

 الـدم في الـيـوريـك حـمـض فـرط أسـبـاب

 :الجسم خارج اليوريك حمض طرح قصور -1

 .Chronic Renal Failure( المزمن الكلوي الفشل) المزمن الكلوة قصور

 .األسبرين من منخفضة جرعات,  Thiazides Diuretics الثيازايدز البول مدرات مثل األدوية لبعض جانبية آثار

 .الدم ضغط إرتفاع

 .Lead Toxicity بالرصاص التسمم

 .Primary Hyperparathyroidism األساسي درقية الجار الغدة فرط

 .Hypothyroidism الدرقية الغدة قصور

 .المجاعة,  الرياضة,  الكحول شرب لفرط نتيجة Lactic Acid الالكتيك حمض إنتاج زيادة

 .G6PD Deficiency ديهادروجينيز فوسفيت 6 جلوكوز الخميره نقص

 :الجسم في اليوريك حمض إنتاج زيادة -2

 في البيورينات تصنيع في تتدخل معينة انزيمات في خلل فيها يكون وراثية أمراض غالبا   هذه و,  الجسم في البيورينات إنتاج زيادة

 .عملها في مفرطة أو عملها في قاصرة أن إما,  الجسم

 منها و النقوي التنمى فرط مثل,  الجسم في لخاليا محدود و طبيعي غير تكاثر في زيادة نتيجة اليوريك حمض استقالب في زيادة

 منها و Lymphoproliferative الليمفاوي التنمى فرط و Polycythemia Vera Myeloproliferative الحقيقي الدم إحمرار

 يسبب موتها و باستمرار يتزايد عددها الخاليا هذه ألن ذلك و,  Psoriasis الصدفية الجلدي المرض و Leukaemia اللوكيميا

 .فيها الموجودة البيورينات تحلل جراء من اليوريك حمض في زيادة

 هايبوزانثين تحويل تشمل البيورينات تحطيم في عمليتين آخر. الجسم في البيورينات لتحطيم النهائي الُمنتج هو اليوريك حمض

Hypoxanthine زانثين إلى Xanthine اليوريك حمض إلى زانثين تحويل بعدها و Uric Acid  ,فيهما يتدخل العمليتين هاتين و 

 .العمليتين إلتمام ضروري اإلنزيم عمل و Xanthine Oxidase أوكسيديز زانثين( خميرة) اإلنزيم

 طرح يتم و,  الداني الملتوي األنبوب في %100 - 98 بنسبة إمتصاصه إعادة يتم ثم,  الكلى كبيبات عبر كليا   يترشح اليوريك حمض

 .القاصي الملتوي األنبوب عبر البول في منه 50%
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 .البول في اليوريك حمض طرح في قصور النقرس مرضى من 90%

 .اليوريك حمض تصنيع في زيادة لديهم النقرس مرضى من 10%

 .البيورينات تصنيع زيادة في وراثي خلل لديهم النقرس مرضى من 1%

 .البراز طريق عن خارجا   يطرح الجسم في اليوريك حمض ثلث

 تورم و مبرح و شديد أللم مفاجأة و حادة نوبة شكل على يكون و,  األعمار متوسطي الرجال في نموذجي بشكل يحدث الحاد النقرس

 أو األكل في اإلفراط بعد تحدث أن يمكن لكن و وقت أي في الحادة النقرس نوبة تحدث أن يمكن. القدم إلبهام األول للمفصل إحمرار و

 النوبة من الشفاء و,  أيام 7 حوالي تدوم عالج بدون الحادة النوبة. للبول الُمدرة األدوية بأخذ البدء أو التجفاف أو الكحول شرب

 .الملتهب اإلبهام مفصل فوق للجلد تقشر يُصاحبه

 .األول اإلبهام مفصل غير مفصل في الحاد النقرس نوبات من %25 تحدث

 حاالت في كذلك و,  طويلة لفترات البول مدرات يتناولون الذين و السن كبار يُصيب و شائع غير المفاصل متعدد المزمن النقرس

 .النقرس بدء من وجيزة فترة بعد( Allopurinol ألوبيورينول)  للنقرس عالج تناولوا الذين األشخاص في و المزمن الكلوي الفشل

 ُحبيبات بترسب يتميز و,  الدم في اليوريك حمض من عالية مستويات لديهم الذين األشخاص في يحدث المزمن التوفوسي النقرس

. اليدين أصابع و األذن صيوان في تتكون أن يمكن و المفاصل حول و الجلد في Sodium Urate اليوريات صوديوم من دقيقة

 التوفوسي بالنقرس الُمصاب يشتكي. بشع شكلها يكون و الجلد في تتقرح أن يمكن الترسبات هذه من كبيرة حبات تتكون عندما

ُ  يتخلله مزمن مفاصل ألم من المزمن  استخدام و المزمن الكلوي الفشل مرض في التوفوسي النقرس يحدث. حاد نقرس نوبات أحيانا

 Chronic Urate المزمن اليورياتي الكلوة إعتالل مرض أحيانا   المزمن التوفوسي النقرس يصاحب. مديدة لفترات البول مدرات

Nephropathy الكلوة حصيات تكوين أو. 

 الــعــالج

 : الحاد النقرس نوبة في -1

 Naproxen نابروكسين

 

 

 Diclofenac دايكلوفيناك
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 Indomethacin اندوميثاسين

 

 :الذكر التالية باألدوية تُعوض إنما و,  المعدة قرحة أو كلوي فشل لديهم الذين لألشخاص األدوية هذه تستعمل ال

 Colchicine كولجيسين

 

 (.إسهال يسبب أن يمكن) ساعة 12 - 6 كل مليجرام 0.5 بعدها و حاال   مليجرام 1 بجرعة

 .Depot Methylprednisolone األمد طويل بريدنوسولون ميثايل مثل الملتهب المفصل في أو بالعضل الكورتيزون حقن

 : باألكل العالج -2

 يراعي أن الُمصاب على يجب,  سنوات أو أشهر عدة إلى تصل جدا   طويلة زمنية فترات على تحدث للنقرس الحادة النوبات أن بما

 طعامه

 (.بالبيورينات غنية ألنها البيرة خاصة) الكحول شرب عن يتوقف

 .بالكوليستيرول المحتوى منخفضة و الحرارية السعرات قليلة حمية يتبع

 .بالبيورينات العالي لمحتواها,  كذلك السبانخ و المحار و القواقع أكل عن و األسماك أنواع بعض عن يمتنع

 الخافضة األدوية استعمال تُأخر و %15 بنسبة الدم في اليوريك حمض مستوى خفض إلى الغذائي النظام إتباع يؤدي أن يمكن

 .لليوريات
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 : الدم في اليوريك لحمض الخافضة األدوية -3

 األدوية باستخدام حماية غطاء تحت تكون أن يجب استخدامها عند و,  الحاد النقرس نوبة بدء من شهر خالل تناولها يجب ال

 .أسابيع 4 لمدة بإستخدامها البدء بعد و لليوريات الخافضة األدوية استخدام بدء قبل أسابيع 4 - 2 ب تُعطي حيث لإللتهاب المضادة

 Allopurinol ألوبيورينول

 

 الزانثين يحول الذي و العمل من Xanthine Oxidase أوكسيديز زانثين اإلنزيم بمنع يعمل و,  يوميا   مليجرام 600 - 300 بجرعة 

 - 50 بجرعة يُستخدم الكلوي الفشل حاالت في(. للذوبان قابل الزانثين لكن و للذوبان قابل غير اليوريك حمض) اليوريك حمض إلى

 .جلدي طفح شكل على تظهر حساسية أحيانا   يسبب. استعماله بداية في حاد نقرس نوبة األلوبيورينول يسبب أن يمكن. مليجرام 100

  مثل( البول في الكلى طريق عن الجسم خارج اليوريات طرح من تزيد) البول في لليوريات طارحة أدوية

 Probenecid بروبانيسيد

 

 أو الكلوي الفشل لمرضى يستخدم ال. لأللوبيورينول حساسية لديهم الذين لألشخاص يستعمل. ساعة 12 كل جرام 1 - 0,5 بجرعة 

 .جدا   عالِّ  الدم في اليوريات مستوى فيها يكون التي الحاالت في األلوبيورينول مع استخدامه يمكن. الكلوة حصيات لديهم الذين

 

 steoporosisO العظام تخلخل

 

 .القشرية بالستيروئيدات األمد طويلة لمعالجة الخاضعين واألشخاص اإلياس سن بعد النساء غالبا   العظام تخلخل يصيب

 ووجود الحركي، النشاط وقلة للكحول، الكبير واالستهالك التدخين، تشمل العظام تخلخل لحدوث تؤهب خطورة عوامل عدة هناك

 .المبكر واإلياس بالمرض، لإلصابة عائلية سيرة

 هؤالء يستفيد وقد ،D والفيتامين الكالسيوم عوز لتطور معرضين الرعاية دور في والمقيمون للمنزل المالزمون المسنون يعد

 أن العظام بتخلخل اإلصابة لخطر المعرضين األشخاص على يجب عام وبشكل المواد، هذه على الحاوية اإلضافات من األشخاص
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 المصادر أو الغذائي الوارد زيادة خالل من عوز أي تصحيح يجب كما ،D والفيتامين الكالسيوم من مناسب وارد على يحافظوا

 .d والفيتامين بالكالسيوم الغنية الغذائية

 وقصور العظام وتلين الدرق جارات وفرط الدرق نشاط فرط مثل العظام لتخلخل المسببة الثانوية األسباب وجود استبعاد دائما   يجب

 .العظام تخلخل بمعالجة البدء قبل واإلناث الذكور من كل لدى القندية

 :اإلياس سن بعد العظام تخلخل

 ويمكن سنوات، 10ـ5 عن تقل ال لمدة الهرمونية باإلعاضة المعالجة باتباع يوصى اإلياسي العظام تخلخل من الوقاية نظم في

  الثنائية الفوسفونات استخدام

 alendronate األليندرونات

 

  calcitonin الكالسيتونين أو

 

 الفقري، العمود في الكسر حدوث خطر من الثنائية الفوسفونات تقلل حيث المعالجة، هذه مثل اتباع على القادرين غير المرضى لدى

 .الفقرية غير الكسور إنقاص على أيضا   القدرة والريزيدرونات األليندرونات أظهرت وقد

 مناسبة المعالجة هذه تكن لم وإذا الثنائية، الفوسفونات استخدام أو الهرمونية باإلعاضة المعالجة اتباع على فتقوم المعالجة نظم أما

 الكسر بعد األلم تخفيف في الكالسيتونين استخدام يفيد وقد ،calcitonin الكالسيتونين أو calcitriol الكالسيتريول استخدام يمكن

 .فعالة غير المسكنات كانت إذا الفقري

 :القشرية الستيروئيدات استخدام عن الناتج العظام تخلخل

 أعلى يحدث) العظام بتخلخل اإلصابة خطر إلنقاص ممكنة زمنية فترة وألقصر جرعة بأقل القشرية الستيروئيدات تعطى أن يجب

 (.القشري الستيروئيد استخدام من األولى 12ـ6 األشهر خالل العظام لخسارة معدل

 أكثر أو ملغ 7.5 تكافئ القشرية الستيروئيدات أحد من يومية جرعة يتناولون الذين المرضى لدى الالزمة الفحوص تجرى أن يجب

 عالية الخطورة وتكون لذلك، الحاجة دعت إذا وقائيا   عالجا   المرضى هؤالء يتلقى أن ويجب أكثر، أو أشهر 3 لمدة البريدنيزولون من

 كسور من ويعانون الفموية القشرية الستيروئيدات يتناولون الذين المرضى أما. والستين الخامسة تجاوزوا الذين األشخاص لدى

 :باآلتي والوقاية المعالجة خيارات وتتمثل ،العظام لتخلخل مناسبة معالجة يتلقوا أن فيجب طفيفة رضوح عن ناتجة

 .الهرموني العوز مرضى لدى( الرجال لدى التستوسترون وإعاضة النساء لدى الهرمونية باإلعاضة معالجة) الهرمونات إعاضة
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 alendronate األليندرونات الثنائية الفوسفونات إعطاء

 .calcitriol الكالسيتريول إعطاء

 :bisphosphonates الثنائية الفوسفونات

 وبالتالي والتحلل النمو سرعة من كال   يبطئ مما العظام في أباتيت الهيدروكسي بلورات على الثنائية الفوسفونات ادمصاص يتم

 .العظم تقل ب معدل من ينقص

 حمض ويعد منه، والوقاية القشرية الستيروئيدات استخدام عن الناتج العظام تخلخل عالج في هاما   دورا   الثنائية الفوسفونات تلعب

 disodium الصوديوم ثنائية اإلتيدرونات استخدام ويمكن الحاالت، لهذه الدوائي الخيار alendronic acid األليندرونيك

etidronate المريض قبل من محتمل غير أو مناسب غير السابق الدواء كان إذا. 

 .خبيث مرض عن الناتج الدم كالسيوم وفرط Paget’s disease باجيت داء لعالج أيضا   الثنائية الفوسفونات تستخدم

 (باجيت داء في كما) عالية وبجرعات مستمر بشكل استخدمت ما إذا العظام معدنة على تؤثر أن الصوديوم ثنائية لإلتيدرونات يمكن

 fluoride الفلوريد 
 

بعض النجاح في عالج النساء اللواتي يعانين من هشاشة يعمل الفلوريد على زيادة الكتلة العظمية في الهيكل العظمي وقد أبدى 
العظام وكسور العمود الفقري. والفلوريد يستعمل نادرا ، يحتاج إلى مزيد من األبحاث لتأكيد فوائده. وتشمل اآلثار الجانبية ألم 

 .الساقين ، الغثيان والقيء
 
 
 
 
 
 

 الروماتويدي المفاصل التهابادوية 

 ويمكن. الضرر تفاقم يوقف، او ويمنع، االلم يخفف بما االلتهاب، من الحد الى يهدف المتاح الروماتويدي المفاصل التهاب عالج

. باالعاقة االصابة خطر تقليل على يساعد وان المفاصل تلف يبطئ ان الروماتويدي المفاصل التهاب ضد والمكثف المبكر للعالج

 .جراحية عالجات احيانا، تستوجب، قد الشديد الضرر حاالت بعض ان مع االدوية، تناول باالساس، المتاحة، العالجات وتشمل

 :االدوية

 .المفاصل عالج في الضرر تفاقم تماما، توقف او تبطئ، وان االلم تخفف ان الروماتويدي المفاصل اللتهاب المضادة االدوية تستطيع

 :االدوية هذه وتشمل

 (NSAIDs) لاللتهاب مضادة ستيرويدية الغير ادوية

 وااللم االلتهاب تخفف ،(Prednisone) بريدنيزون مثل ،( Corticosteroids) كورتيكوستيرويدية ادوية: ستيرويدات

 المفاصل تلف عملية وتبطئ

 (DMARDs) المرض نمط لتغيير للروماتيزم مضادة ادوية

 عبارة هو( TNF - α - Tumor necrosis factor) الورم نخر عامل(: TNF - alpha) الفا الورم نخر عامل مضادات

 نشوء الى يؤدي ان يمكن زائدة، بكمية افرازه تم اذا بحيث بروتينية، خلية او الجسم، في المناعي الجهاز خاليا تفرزه بروتين عن

 الروماتويدي المفاصل التهاب
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 (:Kineret - كينرت( )Anakinra) انكينرا

 

 IL - 1Ra - Interleukin 1) 1 - االنيترلوكين لمستقبالت مضادة طبيعي بشكل الجسم في موجودة كيميائية لمادة مطابق دواء 

receptor antagonist )بالتهاب التسبب من معينة كيميائية عملية يمنع الذي 

 Abatacept اباتاسبت

 

 Orencia - اورينسيا االسم التجاري :

 نوع) T خاليا تعطيل بواسطة, الروماتويدي المفاصل التهاب عن الناجمة المفاصل في االضرار ومن االلتهاب من الدواء هذا يخفف

 (البيضاء الدم خاليا من

 

 Rituximab ريتوكسيماب

 

 Rituxan  ريتوكسين االسم التجاري :

 او منع، في االدوية فيها تفشل التي الحاالت في. بااللتهاب عالقة B لخاليا ان اذ الجسم، في B خاليا عدد من يقلل ريتوكسيماب 

. المتضررة المفاصل وترميم الصالح جراحية عملية اجراء امكانية معا والمريض الطبيب يفحص قد المفاصل، في الضرر ابطاء،

 .التشوهات وتصلح االلم من ايضا تقلل وقد نشاطها استعادة على المتضررة المفاصل تساعد قد فالجراحة

Leflunomide 
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 Arava: االسم التجاري

 .المناعية T لخاليا تكاثري مضاد و, البيريميدين بناء عن المسؤول االنزيم تثبيط على يعمل

 ولمرضى الكبد ملاالحيمنع اعطاءه للمرأة  ة :ظمالح

Adalimumab 

 

  Humira االسم التجاري :

 (.Tumor necrosis factor/ TNF) الورم نخر لعامل المثبطة العقاقير لمجموعة ينتمي

 الجرعة لهذه المرضية اإلستجابة عدم حالة في و. مجم 40 بواقع أسبوعين كل الجلد تحت الحقن طريق عن العقار هذا تعاطي يتم

 أسبوعية بصورة تعاطيها يتم

 تم شرحها مسبقا تستخدم اللتهاب المفاصل امالح الذهبوادوية 

 

 ادوية الذئبة

 االدوية انواع وبشان العالمات االعراض، معالجة الى الحاجة بشان القرار اتخاذ ويتطلب. واالعراض بالعالمات  يتعلق الذئبة عالج

 الروماتيزم طبيب التشاور خالل من( المساوئ) المخاطر مقابل( الحسنات) لالفضليات دقيقا تقييما وصفها، ينبغي التي

(Rheumatologist .)تغيير او االدوية باستبدال قرار اتخاذ معا والمريض الطبيب يستطيع تهدا، او االعراض، تتفاقم وعندما 

 .الجرعة

 :الذئبة مرض لمعالجة شائعة ادوية

 معالجة وتتطلب. معتدلة او طفيفة واعراض عالمات وجود حال في الذئبة، مرض لمعالجة االدوية من شائعة انواع ثالثة هنالك

 .وفاعلية تاثيرا اقوى ادوية الحادة الذئبة

 :التالية االدوية حول المريض مع الطبيب يتناقش اولي بشكل الذئبة تشخيص بعد واجماال،

 (Non - steroidal Anti - Inflammatory Drug - NSAIDs / NAIDs)  الالستيرويدية االلتهاب مضادات    

 للمالريا مضادة ادوية    

 (Corticosteroids) كورتيكوستيرويدات    

 :للذئبة محددة واعراض عالمات معالجة

 :المعالجات هذه وتشمل. واالعراض العالمات بحسب العالج نوع تحديد يتم
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 والمنتفخة المؤلمة المفاصل معالجة    

 الجلدي الطفح معالجة    

 التعب معالجة    

 والرئتين القلب حول االنتفاخ معالجة    

 :الذئبة من والحادة الصعبة الحاالت معالجة

 الجهاز في ومشاكل الدموية االوعية التهاب الكليتين، في مشاكل الى تؤدي التي تلك تشمل الحياة على خطرا تشكل التي الذئبة حاالت

 :باستخدام والمريض الطبيب يفكر قد الحاالت هذه مثل وفي. حدة اكثر عالجا توجب قد فهذه  - االختالج كنوبات المركزي، العصبي

 كبيرة بجرعات الكورتيكوستيرويدات    

 المناعي للجهاز( Suppressive) كابتة ادوية    

 :سريرية ابحاث

 لكنها جديدة، عالجات تجربة فرصة الذئبة لمرضى االبحاث هذه وتتيح. للذئبة جديدة عالجات لتطوير سريرية ابحاثا الباحثون يجري

 .الشفاء تضمن ال

 :السريرية االبحاث في بحثها يتم التي العالجات بين من

 جذعية خاليا زرع    

 (DHEA - Dehydroepiandrosterone) ديهيدروايبياندروستيرون    

 (Rituxan - ريتوكسان( )Retuximab) ريتوكسيماب     

 

 

 

 

   uscle relaxantMلعضالتل ادوية المرخية

 

لالستقطاب. ويسمح تصنف مرخيات العضالت المستعملة في الجراحة طبقا  لطريقة عملها كأدوية إحصار عصبي عضلي مزيلة أو غير مزيلة 

استعمالها بإجراء جراحة للبطن تحت تخدير خفيف. ويجب عدم إعطائها إال بعد التأكد من أن التخدير العام قد تم ويجب معاونة التهوية 

 ميكانيكيا  حتى يتم إبطالها تماما .
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 Suxamethonium سوكساميثونيوم

 

على نطاق واسع. فهو ينتج شلال  سريعا  وكامال  يستمر فترة قصيرة جدا  في أغلب  هو مرخي العضالت مزيل االستقطاب الوحيد الذي يستعمل 

المرضى وله قيمة خاصة في تنظير الحنجرة والتنبيب. وإذا طالت مدة الشلل، يجب معاونة التهوية حتى يتم استعادة وظيفة العضالت بشكل 

( من اإلحصار العصبي العضلي. وبعد استعمال جرعات كبيرة أو ستقطابمزيلة لالكامل. والسوكساميثونيوم ينتج عادة المرحلة األولى )

يعرف ( من اإلحصار؛ وإحصار المرحلة الثانية هذا )غير مزيلة لالستقطاباالستعمال لفترة طويلة، تتحول طبيعة اإلحصار إلى المرحلة الثانية )

 النفس.( يصحبه إحصار عصبي وعضلي ممتد وانقطاع أيضا  باإلحصار المزدوج

تستعمل مثبطات الكولينستراز مثل نيوستيغمين في نهاية العملية لعكس شلل العضالت الذي أنتجته أدوية اإلحصار غير المزيلة لالستقطاب، 

ن مثل ألكورونيوم وفيكورونيوم. ويجب عدم استعمال نيوستيغمين مع أدوية اإلحصار المزيلة لالستقطاب، مثل سوكساميثونيوم، ألن نيوستيغمي

 سيطيل أمد شلل العضالت. ويستعمل نيوستيغمين أيضا  لمعالجة االحتباس البولي غير اإلنسدادي الذي يعقب العمليات.

 والستعمال مثبطات الكولينستراز في وهن العضالت الوبيل.

 مرخيات العضالت

 Alcuronium chlorideكلوريد األلكورونيوم 

 

 لالستقطاب. وهناك العديد من األدوية يمكن أن تعمل كبدائلألكورونيوم ممثل لمرخي عضالت غير مزيل 

 ( محلول للحقنحقن )

 إرخاء العضالت أثناء الجراحة االستعماالت:

قصور تنفسي أو مرض رئوي؛ المرضى المصابين بجفاف أو مرض وخيم؛ وهن عضلي وبيل أو اضطرابات عصبية  موانع االستعمال:

 عضلية أخرى

االختالل الكلوي أو الكبدي ؛ احتمال زيادة الجرعة في المريض المصاب بحروق؛ اضطرابات الكهارل؛ احتمال خفض الجرعة في  االحتياطات:

 الحماض التنفسي أو نقص بوتاسيوم الدم؛ تاريخ ربو.

حدثت حاالت يغ، وتشنج قصبي )إطالق الهستامين، يسبب تفاعالت أرجية مثل تأثيرات انتبار ووهيج في موضع الحقن، ب التأثيرات الضائرة:

 (؛ نقص عابر في ضغط الدم، زيادة طفيفة في سرعة القلب أو انخفاض سرعة النبضتفاعالت شبه تأقية
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 Vecuronium bromideبروميد الفيكورونيوم 

 

 فيكورونيوم مرخي عضلي تكميلي غير مزيل لالستقطاب 

 (، كلوريد فيكورونيوممسحوق لمحلول الحقنحقن )

 إرخاء العضالت أثناء الجراحة االستعماالت:

خمود تنفسي أو مرض رئوي؛ المرضى المصابين بجفاف أو مرض وخيم؛ وهن عضلي وبيل أو اضطرابات عصبية  موانع االستعمال:

 عضلية أخرى

بات الكهارل؛ احتمال خفض االختالل الكلوي ؛ االختالل الكبدي، احتمال زيادة الجرعة في المريض المصاب بحروق؛ اضطرا االحتياطات:

 (.مداومة مسلك هوائي كاف ودعم التهويةالجرعة في الحماض التنفسي أو نقص بوتاسيوم الدم؛ تاريخ ربو؛ بدانة مفرطة )

)ونادرا  تحدث تفاعالت فرط أرجية تشمل تشنج قصبي، نقص ضغط الدم، إسراع القلب، وذمة، إطالق قليل للهستامين  التأثيرات الضائرة:

 (مي، حكةحما

 Suxamethonium chlorideكلوريد سوكساميثونيوم 

 

 ( كلوريد سوكساميثونيوم حقن )محلول للحقن

 ( كلوريد سوكساميثونيوممسحوق لمحلول الحقنحقن )

 يوصى باستعمال تركيبة المسحوق؛ السائل يتطلب تخزين في ثالجة مالحظة:

 شلل عضلي لفترة قصيرة خالل تنبيب داخل الرغامي، والتنظير الداخلي والمعالجة بالتخليج الكهربي االستعماالت:



260 

 

عدم القدرة على االحتفاظ بمسار هوائي غير مسدود؛ تاريخ شخصي أو أسري لإلصابة بفرط الحرارة الخبيث؛ األمراض  موانع االستعمال:

(؛ تاريخ شخصي أو أسري لإلصابة بمرض خطر فرط بوتاسيوم الدملحركة لفترة طويلة )العصبية التي تشمل هزال حاد لعضلة كبيرة، عدم ا

تأثر عضلي خلقي، أو حثل دوشين العضلي؛ الوهن العضلي الوبيل؛ الزرق، جراحة العين؛ مرض الكبد؛ حروق؛ انخفاض نشاط كولينستيراز 

 (؛ فرط بوتاسيوم الدمويشمل مرض كبدي وخيمالبالزما )

تسمم بالديجيتالس أو دجتلة حديثة؛ مرض قلبي أو تنفسي أو عضلي عصبي؛ شلل سفلي، إصابة أو رضح وخيم بالحبل  االحتياطات:

(؛ يفضل التسريب لإلجراءات الجراحية الطويلة(؛ ضيق تنفسي لفترة طويلة مع الحقن المتكرر )خطر فرط بوتاسيوم الدمالنخاعي؛ إنتان وخيم )

 اختالل كبدي ؛ اختالل كلوي.

ألم بالعضالت بعد العملية، وبخاصة في المرضى الجوالين بعد العملية، وأكثر شيوعا  في اإلناث؛ بيلة ميوغلوبينية؛ وجود  لتأثيرات الضائرة:ا

ميوغلوبين في الدم؛ ضيق تنفس طويل المدى؛ ارتفاع الضغط داخل المقلة؛ فرط بوتاسيوم الدم؛ بطء القلب، نقص ضغط الدم، اضطرابات 

(؛ زيادة اإلفراز اللعابي والقصبي والمعدي؛ ارتفاع عابر ولكن مع تكرار الجرعات إسراع القلب، فرط ضغط الدموبخاصة مع الهالوثان )النظم، 

أكثر شيوعا  في النساء، وفي تاريخ في الضغط داخل المعدة؛ تفاعالت فرط الحساسية وتشمل بيغ وطفح وشرى، تشنج قصبي، وصدمة )

 (مميت في األغلب(؛ ونادرا  فرط الحرارة الخبيث )ى الربواإلصابة بأرج أو مرض

 مثبطات الكولينستيراز

 Neostigmine methylsulfateميتيل سلفات النيوستيغمين 

 

 ( محلول للحقنحقن )

مفعول مضاد لمرخيات العضالت غير مزيلة االستقطاب التي تعطي خالل الجراحة؛ احتباس بولي غير انسدادي بعد العملية؛  االستعماالت:

 وهن عضلي وبيل.

جراحة حديثة على األمعاء أو المثانة؛ انسداد ميكانيكي في األمعاء أو السبيل البولي، بعد سوكساميثونيوم؛ التهاب رئوي؛  موانع االستعمال:

 تهاب صفاقيال

(؛ وبخاصة بطء القلب أو إحصار أذيني بطينيالربو؛ عداوى السبيل البولي؛ مرض قلبي وعائي، ويشمل اضطرابات النظم ) االحتياطات:

غلبة المبهم؛ نقص ضغط الدم؛ قرحة هضمية؛ صرع؛ باركنسونية؛ فرط الدرقية، تجنب قبل وقف إعطاء هالوثان؛ مداومة تهوية كافية 

 (؛ اختالل كلوي .نفسي يؤهب الضطرابات النظمالحماض الت)

 زيادة اإلفراز اللعابي والقصبي، غثيان وقئ، تمعجات بالبطن، إسهال؛ تفاعالت أرجية، نقص ضغط الدم التأثيرات الضائرة:

 

 



261 

 

  iabetes mellitusDادوية السكر

  السكر مرض

 ( الجلوكوز) السكر لمستوى مزمن أرتفاع يصحبها النشوية للمواد الغذائي التمثيل في خلل عن ناتجة حالة هو

  بالدم
 insulin-dependent diabetes األنسولين على المعتمد السكري الداء أيضا   يسمى: األول النمط من السكري الداء

mellitusم(IDDM) النمط هذا مرضى ويحتاج المعثكلية، لخاليا الذاتي المناعي التخريب يتبع الذي األنسولين نقص إلى يعزى وهو 

 .األنسولين استخدام إلى

 non-insulin-dependent diabetes األنسولين على المعتمد غير السكري الداء أيضا   يسمى :الثاني النمط من السكري الداء

mellitus (NIDDM )إمكانية من الرغم وعلى األنسولين، لتأثير المحيطية المقاومة إلى أو األنسولين إفراز نقص إلى ويعزى 

 .جيد ضبط على للمحافظة ضروريا   يكون الفموية الدم سكر خافضات أو األنسولين إعطاء أن إال فقط الحمية باتباع الحالة ضبط

 من األدنى الحد إلى الطويل المدى على االختالطات حدوث خطر وإنقاص األعراض تخفيف إلى السكري الداء معالجة تهدف أن يجب

 الوعائية القلبية لألمراض أخرى خطورة عوامل وجود يتقصى أن المعالج الطبيب على ويجب مالئمة، بصورة الحالة ضبط خالل

 (.الدم شحوم وفرط والبدانة، الضغط، وارتفاع التدخين،)

 :السكري الداء اختالطات من الوقاية

 أو الشبكية اعتالل فيها بما) الدقيقة األوعية تطال التي االختالطات خطر من الطويل المدى على السكري للداء األمثل الضبط ينقص

 تركيز تسوية عند المثبت السكري الشبكية اعتالل في مؤقت تدهور حدوث يمكن ذلك مع األعصاب، واعتالل( األلبومينية البيلة تطور

 .الدم غلوكوز

 جيدا   مؤشرا   (HbA1c) منه معين جزء أو (HBA1)مglycosylated hemoglobin الكلي الغليكوزيالتي الخضاب قياس يقدم

 يؤدي وقد دائما ، تحقيقها يمكن ال السوية هذه أن غير ،7 حوالي المثالي (HbA1c) مستوى ويبلغ طويلة، لفترة الدم غلوكوز لضبط

 .األنسولين على المعتمدين المرضى لدى الدم سكر في حاد هبوط حدوث خطر ازدياد إلى السوية هذه إلى الوصول

 بشكل الوفيات نسبة من يقلل الشرياني الضغط بارتفاع المصابين الثاني النمط من السكري مرضى لدى الدم لضغط الجيد الضبط إن

 .الشبكي الضوئي والتخثير الشبكية في البقعة اعتالل خطر إنقاص خالل من الرؤية وظيفة ويحمي كبير

 مضاعفات السكري
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 :insulins األنسولينات - 1

 .معقدة بنية ذو الببتيد عديد هرمون وهو والبروتينات، والدسم السكريات استقالب تنظيم في رئيسي بدور األنسولين يقوم

 .البشري األنسولين ومضاهئات البشري واألنسولين الحيواني األنسولين من كل بنى في األمينية الحموض تتالي في اختالفات هناك

 ليست األنسولين لتأثير المناعية المقاومة ولكن متفاوتة، بدرجات immunogenic مستمنعة األنسولين مستحضرات جميع تعد

 ميزة وجود تظهر لم التجارب أن إال استمناعا   أقل البشري األنسولين مستحضرات تكون أن النظرية الناحية من ويفترض شائعة،

 .المستحضرات لهذه حقيقية

 في األمثل الطريق الجلد تحت الحقن ويعد الحقن، طريق عن إعطاؤه يجب لذلك الهضمي الجهاز أنزيمات بواسطة األنسولين يتخرب

 نادرة الموضعية التحسسية الفعل ردود وتكون قليلة، الجلد تحت األنسولين حقن عن الناتجة المشاكل تكون إذ الحاالت، معظم

. دائري بشكل الحقن موضع بتدليك األدنى الحد إلى تخفيفها يمكن fat hypertrophy الشحمية الضخامة مشكلة وحتى الحدوث،

 الذي الطرف من األنسولين امتصاص أن إلى اإلشارة وتجدر البطن، في أو اإللية أو الفخذ أو الذراع أعلى في عادة   الحقن يجري

 .الحقن بعد مجهدة تمارين إلى الطرف هذا تعرض إذا يزداد قد فيه حقن

 وزن خسارة من يعانون والذين لألعراض، السريعة والهجمة الكيتوني بالحماض المصابين المرضى لجميع ضروريا   األنسولين يعد

 تقريبا ، السكري بالداء المصابين األطفال لجميع أيضا   ضروري وهو كيتونية، بيلة مع غالبا   يترافق قياء وأحيانا   عام وضعف

 مؤقت بشكل األنسولين يستخدم كما للحالة، جيد ضبط تحقيق في األخرى الوسائل فشل عند الثاني النمط من السكري الداء ومرضى

 .بالجراحة المحيطة الفترة في أو مزامن مرض وجود حال في

 الحالة، ضبط في بمفردها الحمية فشل حال في باألنسولين الثاني النمط من السكري بالداء المصابات الحوامل النساء تعالج أن يجب

 في بمفردها الحمية فشلت إذا الدم لسكر الخافضة الفموية األدوية باستخدام أو الحمية باتباع البدينين المرضى أغلب معالجة ويمكن

 .كافية بصورة الحالة ضبط

 :األنسولين مستحضرات

 :األنسولين مستحضرات من رئيسية أنماط 3 هناك

 ،insulin lispro لسيبرو األنسولين) المنحل األنسولين :نسبيا   سريعة تأثير بداية تملك والتي التأثير مدة قصيرة المستحضرات

 (.insulin aspart أسبارت األنسولين

 ومعلق isophane insulin، (( NPH insulin suspension إيزوفان األنسولين مثل: التأثير مدة متوسطة المستحضرات

 .والزنك األنسولين

 Insulin glargine , Detemir مثل: الطويلة التأثير ومدة البطيئة التأثير بداية ذات المستحضرات

  هذا الجدول يبين أنواع اإلنسولين األكثر إستعماال  

اإلنسولين نوع العمل بدأ زمن أمثلة  العمل مدَّة   
 ساعات 5-3 دقيقة Aspart, Lispro 5-15 بدأ عمل سريع

 ساعات 8-6 دقيقة Regular 30 مفعول قصير المدى

ط المدى  ساعة 24-14 ساعات NPH  1-4 مفعول متوس ِّ

ساعة 24حتى  ساعات Glargine, Detemir 1-2 مفعول طويل المدى  

 

 الحاجة تزداد وقد فردي، بشكل المدة هذه تقيم أن ويجب آلخر، مريض من كبير بشكل األنسولين من معين نمط تأثير مدة تتفاوت

 الثاني الثلث وخالل والبلوغ، العرضي، أو الجراحي والرضح ،stress الشدة حاالت في باإلنتانات، اإلصابة عند األنسولين إلى

 الصم الغدد في باضطراب المصابين ولدى الكبدي أو الكلوي القصور مرضى لدى األنسولين إلى الحاجة وتنقص الحمل، من والثالث

 .المختص الطبيب قبل من األنسولين من المتطلبات تقييم فيجب الحمل في أما بطنية، بأمراض أو( النخامي القصور أديسون، داء)
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 :short-acting Insulins التأثير مدة قصيرة األنسولينات ـ1

 الوجبات قبل عادة الصيانية المعالجة أنظمة في يحقن التأثير، مدة قصير لألنسولين شكال   يعد :soluble insulin المنحل األنسولين

 الجراحة، وقت وفي السكري لداء اإلسعافية الحاالت في يستخدم الذي األنسولين من المالئم الوحيد الشكل وهو دقيقة، 30-15بـ

 التأثير ويصل( دقيقة 60-30 بعد) سريعة تأثير ببداية األخير الطريق ويتمتع الجلد تحت بالحقن أو عضليا   أو وريديا   إعطاؤه ويمكن

 يحقن عندما. أقصر كلية تأثير وفترة أسرع تأثير بداية ذات البشرية المتوالية ذات المستحضرات وتكون ، ساعات 5-3بعد قمته إلى

 .دقيقة 30 خالل تأثيره ويختفي فقط دقائق 5 حوالي ويبلغ جدا   قصيرا   النصفي عمره يكون وريديا   المنحل األنسولين

  مثل األنسولين مضاهئات تملك

 insulin lispro ليسبرو األنسولين

 

  insulin aspart أسبارت واألنسولين 

 

 قليال   أعلى الوجبات وقبل الصيامي الدم سكر تركيز بالنتيجة ويكون المنحل األنسولين من أقصر تأثير ومدة أسرع تأثير بداية

 أخفض الدم سكر نقص حدوث تواتر ويكون المنحل، األنسولين استخدام لدى تركيزه مع مقارنة   قليال   أخفض الوجبات بعد وتركيزه

 بعد( الضرورة عند) أو الوجبة قبل الحقن بإجراء يرغبون الذين لألشخاص مالئما   المضاهئات لهذه الجلد تحت الحقن يكون قد. بقليل

 الذين واألشخاص الغداء لوجبة سابق الدم سكر في نقص لحدوث المعرضين األشخاص تساعد قد أنها كما قصيرة، بفترة الوجبة

 بالتسريب المضاهئات هذه استخدام يمكن. دم سكر في مبكر ليلي نقص لحدوث والمعرضين الليل من متأخر وقت في يأكلون

 .الوريدي

 :intermediate and long acting insulins التأثير مدة وطويلة متوسطة األنسولينات ـ2

 اهمها

NPH insulin  
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Glargine insulin 

 

 :األنسولين باستخدام السكري الداء معالجة

 وثيقا   تعاونا   ذلك ويستلزم االختالطات، ظهور خطر إلنقاص الدم في الغلوكوز لتركيز ممكن ضبط أفضل تحقيق إلى المعالجة تهدف

 المالئمة المشاركات اختيار يتم أن ويجب األنسولين، مستحضرات من مزائج استخدام الهدف هذا يتطلب قد. والطبيب المريض بين

 وإعطاء يوم/مرات 3 المنحل األنسولين بإعطاء المعالجة بدء يجب السكري للداء الحادة الهجمة ففي: مريض لكل فردي بشكل

 التأثير ذات األنسولينات من مزيج باستعمال عادة   المعالجة تبدأ حدة   األقل الحاالت في أما النوم، عند التأثير متوسط األنسولين

 ويعطى( isophane insulin وفانإيز أنسولين 70و منحل أنسولين 30 مزيج غالبا   يستخدم) مسبقا   المحضرة والمتوسط القصير

 زيادة ويمكن التجول، على القادرين المرضى لمعظم مالئمة بدئية جرعة يوم/مرتين وحدات 8 جرعة وتعد يوم،/مرتين المزيج هذا

 .الوجبات بعد الدم سكر في مفرط بارتفاع المصابين المرضى لدى القصير التأثير ذي المنحل المكون نسبة

 الناجمة المشاكل لتجنب الحذر وتوخي الجرعة زيادة في التدرج مراعاة ويجب مريض، لكل فردي بشكل األنسولين جرعة تعديل يتم

 .الدم سكر انخفاض عن

 

 :الفموية الدم سكر خافضات ـ2

 هذه توصف أال ويجب ،(األنسولين على المعتمد غير) الثاني النمط من السكري الداء لمعالجة الفموية الدم سكر خافضات تستخدم

 وزيادة بالطاقة، الغنية والمركبات الكربوهيدرات من المحتوى محددة للحمية كاف   بشكل المرضى استجابة عدم تبينت إذا إال األدوية

 فشل وعند عنها، كبديل وليس والتمارين الحمية تأثير لدعم األدوية هذه استخدام ويجب األقل، على أشهر 3 لمدة الفيزيائي النشاط

 كبديل يستخدم أو المعالجة لنظام األنسولين يضاف قد كافية بصورة الحالة ضبط في الفموية الدم سكر خافضات واستخدام الحمية

 .باألنسولين للمعالجة كاختالطات الدم سكر في وانخفاض الوزن في خسارة تحدث قد لكن عنها،

 :suphonylureas يوريا السلفونيل مركبات

 لهذه يمكن. بفعاليتها المحتفظة الخاليا بعض وجود ذلك ويتطلب المعثكلة من األنسولين إفراز بزيادة الزمرة هذه أدوية تقوم

 سكر هبوط يستمر وقد الدواء، من زائدة جرعة تناول على عادة   ويدل شائع غير هذا أن إال الدم سكر في نقصا   تسبب أن المركبات

 .المشفى في دائما   معالجته تتم أن ويجب ساعات لعدة يوريا السلفونيل تناول عن الناتج الدم

 عام وبشكل لديه، الكلوية الوظيفة وحالة المريض، وعمر تأثيره، ومدة الجانبية، آثاره على يوريا السلفونيل مركب اختيار يعتمد

 .الدم لسكر كافيا   ضبطا   تؤمن الدواء من ممكنة جرعة أقل اختيار يجب

 اهم ادويتها

  مثلذات التأثير القصير  يوريا السلفونيل مركبات استعمال يترافق

Tolbutamide 
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 مثل ذات التأثير المديد

glibenclamide 

 

 

gliclazide. 

 

Glimepiride 

 

 و ويجب الوزن، في زيادة يوريا السلفونيل مركبات تسبب قد

  بالحمية الضبط محاوالت من الرغم على األعراض استمرار وعند ضعيفا   الحالة ضبط يكون عندما فقط صفها

 بسبب متوسط إلى خفيف وكلوي كبدي بقصور والمصابين المسنين لدى يوريا السلفونيل مركبات استخدام لدى الحذر توخي يجب

 .الدم سكر نقص حدوث خطر

 لتركيز دقيقة مراقبة إجراء يجب ولكن الكبد، في رئيسي بشكل يستقلب ألنه الكلوي القصور حاالت في الغليكالزيد استخدام يمكن

 .الدم سكر

 وخالل الكيتوني، والحماض والبرفيرية، الشديدين والكبدي الكلوي القصور في أمكن إذا يوريا السلفونيل مركبات إعطاء تجنب يجب

 اإلنتان، الغيبوبة، القلب، احتشاء مثل) داغل مرض أي خالل مؤقت وبشكل الحمل خالل باألنسولين تستبدل أن ويجب اإلرضاع،
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 استخدام إلى يلجأ ما وغالبا   الجراحي، للعمل المقرر اليوم صباح الفموية الدم سكر خافضات تناول إيقاف يجب كما ،(والرضح

 .الظروف هذه في الدم سكر فرط حدوث بسبب األنسولين

 

 

 

 

 :biguanides الغوانيدين ثنائية المركبات

 metformin الميتفورمين

 

 وهو به، استبدالها يمكن ال كما األدوية بتلك استبداله يمكن وال يوريا السلفونيل مركبات تأثير نمط عن مختلف تأثير بنمطيتمتع 

 بعض وجود أي المنشأ داخلي األنسولين وجود ذلك ويشترط المحيطي، استهالكه وزيادة الغلوكوز استحداث إنقاص خالل من يعمل

 .بفعاليتها المحتفظة الخاليا

 ويستخدم المرض، ضبط في المكثفة الحمية لديهم تنجح لم الذين البدينين المرضى لمعالجة األول العالجي الخيار الميتفورمين يعد

 مع المكثفة الحمية مشاركة تفشل عندما. يوريا السلفونيل مركبات باستخدام للحالة جيد ضبط تحقيق في الفشل عند أيضا  

 :التالية الخيارات من أي اعتماد يمكن المرض ضبط في الميتفورمين

 الناتج البطن تطبل أن إال ،(ضئيال   كان وإن) اإليجابي التأثير بعض المشاركة هذه تضيف فقد :acarbose اآلكاربوز مع المشاركة

 .المريض يزعج قد اآلكاربوز عن

 .الدم سكر وانخفاض الوزن زيادة ذلك يحدث قد لكن :األنسولين مع المشاركة

 .اآلن حتى تثبت لم المشاركة هذه من الخطر زيادة حول الواردة التقارير أن غير :يوريا السلفونيل مركبات مع المشاركة

 اليوم صباح بالميتفورمين المعالجة إيقاف يجب لذا والجراحية، الطبية اإلسعافية الحاالت في األنسولين استخدام إلى يُلجأ ما غالبا  

 .الحاجة اقتضت إذا األنسولين وإعطاء الجراحي للعمل المقرر

 التركيز وانخفاض الوزن في الزيادة حوادث أن كما بالميتفورمين، المعالجة خالل الدم سكر في انخفاض لحدوث خطر يوجد ال

 .زائدة بجرعة يقدّم لم ما السكريين غير األشخاص لدى الدم لسكر خافضا   تأثيرا   يبدي وال قليلة، تكون لألنسولين البالسمي

ض قد  بتجنب يوصى لذا كلوي، قصور من يعانون الذين المرضى لدى أكبر بنسبة ذلك ويحدث لبني، حماض حدوث الميتفورمين يحّرِّ

 لحدوث تؤهب قد أخرى حاالت في( إيقافه أو) استخدامه وتجنب الكلوي، القصور من الخفيفة الحاالت في حتى الميتفورمين استخدام

 العضلة باحتشاء الحديثة واإلصابة التنفسي، والقصور القلبي، والقصور والصدمة، واإلنتانات، الشديد، الجفاف مثل اللبني الحماض

 ال) X ألشعة عاكسة أوساط واستخدام الكحول، على واإلدمان الكبدي، والقصور الشديدة، المحيطية الوعائية واألمراض القلبية،

 كافية ابحاث تجري لم  مستخدم غير غالبا للحوامل ،(الطبيعية حالتها إلى الكلوية الوظيفة تعد لم ما الميتفورمين استخدام يستأنف

 .الحوامل نساء على

 Meglitinides  الميغليتينيدات فئة
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Nateglinide 

 

Repaglinide 

 
 

اليا من األ نسولين إفراز تعمل على زيادة  .لأل نسولين استجابة   أكثر   األنسجة وجعل الب نكرياس، في بيتا خ 

 يعتبر ريباجلينيد هو االهم

 الميتفورمين مع او لوحده ريباجلينيد يستخدم ان مكنوي

 من اهم اثارها الجانبية 

 الدم في السكر زيادة الوزن , نقص

  dipeptidyl peptidase-4 (DDP-4)مثبطات 

 اهم ادويتها عائلة )كلبتين(

Alogliptin 

 

Saxagliptin 

 

Sitagliptin 

 

 

 من وتعزز الجسم في االنكريتين هرمونات يحمي حيث, dipeptidyl peptidase-4 (DDP-4) االنزيم عمل تثبيط خالل من عمل

 .فعاليتها

 من اهم اثارها الجانبية

 .جلدي طفح ,غثيان , األنفي البلعوم التهاب صداع ,

 من نفس المجموعه مثل دواء  مركبات

Janumet 

 

 (Metformin) والميتوفورمين( Sitagliptin) السيتاجلبتين هما مادتين من خليط هي Janumet عقار في الفعالة المادة

 : Janumet جانوميت عقار عمل آلية
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( Metoformin) فالميتوفورمين المادتين، هاتين تكامل على تعتمد عمله آلية فإن فعاليتين مادتين من خليط هو جانوميت ألن

 وبالتالي DPP-4 مستقبالت يثبط( Sitagliptin) السيتاجلبتين بينما باالنسولين، وتأثرا   حساسية أكثر الجسم خاليا جعل على يساعد

 بالسكر تأثره ونقص باألنسولين الجسم تأثر زيادة حيث من مزدوج عمل له جانوميت عقار أن يعني. للسكر الجسم استجابة من يقلل

 .الوقت نفس في

 الكلوي الفشل لمرضى جانوميت أقراص تستخدم ال ة :ظمالح

 

 

 Thiazolidinediones (TZDs)مثبطات  

Glitazones 

Rosiglitazone 

 

Pioglitazone 

 

 

 مستويات على هذه االدوية ؤثرت قد. الدم في الجلوكوز مستوى قللت وبذلك لالنسولين المستهدفة األنسجة حساسية زيادة على تعمل

 الدم في الدهون

 اثارها الجانبية

  وذمة , , تسمم كبدي الوزن زيادة

 ادوية اخرى للسكري

 :acarbose اآلكاربوز

 

 خفض في( ملحوظ لكنه) خفيفا   مفعوال   ويملك والسكاروز، النشا وامتصاص هضم ويؤخر المعوية،  glucosidase- أنزيمات يثبط 

 هذه من بأّي   المعالجة تكون عندما يوريا السلفونيل مركبات أو للميتفورمين مساعد كدواء أو بمفرده إما ويستخدم الدم، في الغلوكوز

 .كافية غير المركبات

 ولكنه( األنسولين على المعتمد) األول النمط من السكري مرضى لدى الوجبات بعد الحاصل الدم سكر فرط ينقص أن لآلكاربوز يمكن

 هذا تناقص رغم المرضى بعض قبل من استخدامه دون يحول قد عنه الناتج البطن تطبل أن كما الغرض، لهذا كثيرا   يستخدم لم

 .الزمن مع التأثير

  :guar gum الغوار صمغ
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 إلى ذلك يعود وقد السكري، الداء مرضى لدى األكل بعد الدم في الغلوكوز تراكيز بخفض كافية بكميات أخذ إذا الغوار صمغ يقوم

 التي dumping syndrome اإلغراق متالزمة أعراض لتخفيف أيضا   الدواء يستخدم. الكربوهيدرات امتصاص تأخير في دوره

  المعدة قطع بعد تحدث

 :الدم سكر مراقبة

 

 بهبوط التسبب دون تحقيقه يمكن ال الطبيعي المستوى إلى الوصول أن وبما كبير، بشكل اليوم خالل الدم في الغلوكوز تراكيز تتفاوت

 الوقت، معظم لتر/ملمول 10ـ4 بين يتراوح مجال ضمن السكر مستوى على المحافظة تتم أن المفضل من فإنه الدم سكر في مؤذ  

 ما إلى الدم غلوكوز تركيز هبوط لمنع الحذر توخي ويجب الحاالت، بعض في وجيزة لفترات القيم هذه من أعلى تراكيز قبول ويمكن

 .لتر/ملمول 4 دون

 في فقط مرتين أو مرة بهم الخاصة األنسولين جرعة وتعديل لديهم للغلوكوز دموية سويات وأدنى أعلى بتقصي المرضى ينصح

 8.8 من أقل HbA1 تركيز أو( 6ـ4 الطبيعي المجال) أقل أو 7 بحدود HbA1c من تراكيز تحقيق يجب عام وبشكل األسبوع،

 .الدم سكر في هبوط بحدوث التسبب دون األحيان بعض في ممكنا   يكون ال قد ذلك أن مع( 7.5ـ5 الطبيعي المجال)

 يكون HbA1c قياس أن إال كلفة   وأقل أبسط الطريقة هذه وتعد السكري، الداء ضبط لتقييم الفركتوزامين اختبار إجراء أيضا   يمكن

 .موثوقية أكثر عادة  

 يكون وأن السمنة، حدوث دون طبيعي وتطور بنمو للسماح كافيا   والمعقدة البسيطة والكربوهيدرات الطاقة من الوارد يكون أن يجب

 من حصص بإزاحة الدم لغلوكوز جيد ضبط إلى التوصل ويمكن.النهار، خالل وموزعا   منظما   الكربوهيدرات من المتناول

 .منها الكلي الوارد تغيير دون أخرى إلى وجبة من الكربوهيدرات

 

 :hypoglycemia الدم سكر نقص

 

 من كان هنا ومن األنسولين، يتناولون الذين المرضى جميع لدى حدوثها يحتمل التي الهامة المشاكل إحدى الدم سكر نقص يشكل

 .المشكلة هذه في الوقوع لتجنب المرضى إلى مشددة توجيهات إعطاء الضروري
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 بالنسبة وخاصة   حقيقيا   خطرا   ذلك ويشكل باألنسولين، المعالجين المرضى لدى شائعا   أمرا   الدم سكر بهبوط اإلنذار غياب يعد

 عندها تظهر التي الدم سكر سوية خفض إلى السكري للداء الشديد الضبط يؤدي فقد خطرة، بمهن العاملين واألشخاص للسائقين

 حاصرات الستخدام ويمكن بحدوثه، المريض تنذر التي األعراض إنقاص إلى الدم لسكر المتكرر الهبوط يؤدي كما النقص، أعراض

 إنقاص يجب اإلنذار عالمات على وللمحافظة ،(أيضا   الطبيعية الحالة إلى العودة تؤخر وأن) الدم سكر هبوط إنذار من تقلل أن أيضا  

 تحديد إلى باإلضافة تناوله مرات وعدد وجرعته األنسولين لنوع مالئم تعديل إجراء خالل من األدنى الحد إلى الدم سكر هبوط نوبات

 التحول بعد الدم سكر هبوط إنذار فيها غاب التي الحاالت بعض سجلت وقد تناولها، وأوقات والخفيفة الرئيسية الوجبات حجم

 .الحيواني باألنسولين المعالجة إلى العودة الحالة هذه في ويجب البشري، باألنسولين للمعالجة

 مصدره وتحديد األنسولين مستحضر اختيار لدى الحذر وتوخي الدم، سكر نقص حدوث تفادي كيفية إلى المريض إرشاد يجب

 (.بشريا   أم كان حيوانيا  )

 

 :الدم سكر هبوط معالجة

 .فوريا   تدبيرا   تتطلب إسعافية حالة الوعي لفقدان المسبب الدم غلوكوز هبوط يشكل

 15ـ10 كل ذلك يكرر أن يمكن السكر، من قطع أو حثيرات أو سائل بشكل إما غ 20ـ10 قدرها الغلوكوز من فموية جرعة بدئيا   تعطى

 .الضرورة عند دقيقة

  glucagon الغلوكاغون استخدام يمكن

 

 غير ولكنه باألنسولين المحرض الحاد الدم سكر انخفاض عند ـ النغرهانس جزيرات في خاليا تنتجه الببتيد عديد هرمون وهو

 الغليكوجين بتحريك البالسما غلوكوز تركيز زيادة خالل من بفعله الهرمون هذا يقوم. الدم سكر في المزمن االنخفاض لتدبير مناسب

 من يكون عندما( وحدة 1) ملغ 1 بجرعة( وريدي أو الجلد، تحت عضلي،) طريق بأي الغلوكاغون حقن يمكن. الكبد في المختزن

 فعاال   يكن لم وإذا الدم، سكر نقص من اإلسعافية الحاالت في ويستعمل الوريدي، بالطريق الغلوكوز إعطاء الممكن غير أو الصعب

 .الوريدي بالطريق الغلوكوز إعطاء عندها يجب إعطائه من دقائق 10 خالل

 الحذر توخي ويجب القطر، واسعة إبرة وعبر كبير وريد في وريديا   20 الغلوكوز محلول من مل 50 تسريب إلى اللجوء يمكن

 50 الغلوكوز محلول من مل 25 إعطاء يمكن كما. األوعية خارج المحلول تسرب إذا خاصة   جدا   مخرش التركيز هذا أن باعتبار

 محلول تسريب يمكن. إعطائه صعوبة من تزيد المحلول لزوجة أن كما تخريشا ، أكثر تكون األعلى التراكيز هذه أن إال بديل، كإجراء

 .أكبر حجوم استخدام يتطلب ذلك لكن 10 الغلوكوز

 من إضافية كمية إعطاء الحاالت هذه تتطلب قد إذ التأثير، مديد األنسولين جرعة فرط حاالت في دقيق بشكل المريض مراقبة يجب

 هذه تأثيرات ألن المشفى إلى المريض نقل يجب الفموية الدم سكر خافضات إعطاء عن ناتجا   الدم سكر انخفاض كان وإذا الغلوكوز،

 .ساعات لعد تستمر قد األدوية

 :والجراحة السكري الداء

  أكثر أو ساعة 12 لمدة وريديا   األنسولين تسريب األول النمط من السكري لمريض الجراحي العمل يتطلب عندما

 :diabetic ketoacidosis السكري الكيتوني الحماض
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 السكري الكيتوني الحماض تدبير في ـ وريديا   إعطاؤه يمكن الذي األنسولين من الوحيد الشكل وهو ـ المنحل األنسولين يستخدم

 .المريض قبل من مسبقا   المستخدم المنحل األنسولين نوع نفس استخدام عادة   ويفضل الالكيتوني، األسمولية فرط وغيبوبة

 أدوية الدرق

 

 :thyroid hormones الدرقية الهرمونات ـ1

 درق والتهاب المنتشر، السام غير الدراق وفي ،(myxoedema المخاطية الوذمة) الدرقية الغدة قصور في الدرقية الهرمونات تستخدم

 معالجة الوالدة حديثي لدى الدرق قصور حالة وتتطلب الدرق، وسرطانة ،(lymphadenoid goiter الغداني اللمفي الدراق) هاشيموتو

 .طبيعي بشكل الطفل تطور لضمان فورية

 (الصوديوم ثيروكسين) levothyroxine sodium الليفوثيروكسين يعد

 

 الجرعة تكون بينما اإلفطار، قبل تناولها ويفضل يوم/مكغ 100 البدئية جرعته تتجاوز أال ويجب الصيانية، المعالجة في العالجي الخيار 

 تصل زمنية بفواصل مكغ 50ـ25 بين يتراوح بمقدار الجرعة وتزاد مكغ 50ـ25 قلبية بأمراض المصابين أو المسنين المرضى لدى البدئية

 كجرعة إعطاؤها ويمكن يوم،/مكغ 200ـ100 فهي الدرقية قصور لتخفيف المستخدمة المعتادة الصيانة جرعة أما األقل، على أسابيع 4 إلى

 congenital hypothyroidism الخلقي الدرقية قصور لعالج المستخدمة الثيروكسين جرعة فإن واألطفال للرضع بالنسبة أما مفردة،

 الثيروكسين وعيارات النمو، ومعدل السريرية، االستجابة على اعتمادا   تضبط أن يجب juvenile myxoedema اليفعية المخاطية والوذمة

 .البالسما في thyroid-stimulating hormone للدرقية الحاث والهرمون

 

 :للدرقية المضادة األدوية ـ2
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 .األمد طويل للتدبير أو الدرقية الستئصال المريض إلعداد إما الدرق نشاط فرط لعالج األدوية هذه تستخدم

 methimazole الميثيمازول يقوم

 

 إيودو التري وتكوين التيروزيل مجموعات ليودنة الضرورية للعمليات وتثبيطه الغدة في تركزه خالل من الدرقية الهرمونات اصطناع بتثبيط 

 بفعالية يتدخل ال أنه كما الدوران، في الجائلة أو الدرقية الغدة في المخزنة T4و T3 فعالية يبطل ال وهو ،T4 والثيروكسين T3 ثيرونين

 .الحقني أو الفموي بالطريق المعطاة الدرقية الهرمونات

 حالة تضبط جرعة أصغر استخدام يجب لذا درقية، وقصور جنينيا   دراقا   كبيرة بجرعات يسبب أن ويمكن المشيمة يعبر أن للميثيمازول يمكن

 .الحامل المرأة لدى الدرقية فرط

 المستخدمة الجرعة وأن جيد بشكل يراقب الوليد تطور أن طالما الطبيعي اإلرضاع من يمنع ال هذا ولكن الثدي حليب في الميثيمازول يظهر

 .ممكنة فعالة جرعة أصغر هي

 إلصابة عالمات أو أعراض أي تسجيل ضرورة إلى ينبهوا وأن الدقيقة، الطبية المراقبة تحت بالميثيمازول المعالجون المرضى يبقى أن يجب

 لتحري البيضاء للكريات عام تعداد إجراء الحاالت هذه مثل في ويجب عام، توعك أو صداع، جلدي، طفح ،(الحلق التهاب خاصة) إنتانية

 .المحببات ندرة حدوث

 خاص اهتمام إيالء ويجب تقشري، جلد التهاب كبد، التهاب تنسجي، ال دم فقر محببات، ندرة حدوث لدى بالميثيمازول المعالجة إيقاف يجب

 .المحببات ندرة تسبب أخرى أدوية يتلقون الذي للمرضى

 العمليات قبل خاصة   بالدواء المعالجة خالل البروترومبين زمن مراقبة يجب لذا والنزف الدموي البروترومبين نقص الميثيمازول يسبب قد

 .الجراحية

 نشاط فرط مضادات مع باالشتراك استخدامه ويمكن الدرقي، االنسمام أعراض من السريع التخلص في propranolol البروبرانولول يفيد

 النظم اضطرابات حالة وفي الوالدة حديثي لدى الدرقية انسمام حاالت في عام بشكل حاصرات وتفيد المشع، لليود مساعد كدواء أو الدرقية

 ولكن للجراحة الدرق نشاط فرط مرضى إلعداد اليود مع باالشتراك البروبرانولول استخدام يمكن. الدرقية فرط إلى العائدة البطيني فوق

 الدرقي، االنسمام لعالج أيضا   nadolol النادولول استخدام يمكن. الدرق سوي المريض لجعل الميثيمازول استخدام الحالة هذه في يفضل

 حاصرات باستخدام تتأثر ال الدرقية لوظائف المخبرية الفحوص أن بالذكر ويجدر

 

 (contraceptives) الفموية الحمل منع ادوية

 أو والبروجستيرون االستروجين هرمونات من مزيج على تحتوي هرمونية مستحضرات هي الفموية الحمل منع حبوب

 .لوحده البروجستيرون

 .االستراديول ايتيل أو االستراديول مثل االستروجيني المشتق
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 .ليفونورجستيرول أو نورجستيرول مثل بروجستيروني المشتق

 : الحمل منع حبوب أنواع

 :نوعين من الفموية الحمل مانعات تتألف

 .فقط البروجسترون هرمون على تحوي التي الحبوب وهي (:Progestogen only pills) الهرمون أحادية

 .معا   واألستروجين البروجسترون على تحوي التي وهي (:Combined Pills) المركبة الحبوب

 (Combined hormonal contraceptives) المركبة الحبوب

 واحدة حبة في معا   والبروجستيرون االستروجين على تحتوي الحمل لمنع فموية وسائلة هي

 

 : للحمل منع حبوب استخدام

 .الشهرية الدورة لتنظيم تستخدم أن يمكن

 في اآلالم لعالج األحيان بعض في وتوصف. الشباب حب عالج في الحمل منع لحبوب التجارية العالمات بعض استخدام يمكن كذلك

 . الشهرية الدورة منتصف

 : الحمل منع حبوب جرعة

 األسبوع أيام لكل يومي بشكل وموزعة االستخدام سهلة أنها الحمل منع حبوب تتصف

 من األول اليوم في) الحيض فترة من األول اليوم في( 1 رقم) األول القرص أخذ يتم حيث متتالية، بأرقام مرقما   بعضها يكون

 .وهكذا الثاني اليوم في 2 رقم القرص ويؤخذ(. النزيف

 .يوم 28 أو يوم 21 خالل لالستخدام معدة تكون الحمل منع حبوب معظم

 تعاد ثم ،(قرص أي تناول عدم أي) أيام سبعة راحة فترة اتخاذ يتم ذلك بعد يوم، 21 لمدة يوميا   واحد قرص أخذ يتم يوم، 21 حبوب

 (الراحة أيام 7 خالل الشهرية الدورة تأتي) الدورة

 أقراص أخذ خاللها يتم أيام سبعة فترة تليها ذلك بعد متتالية، يوم 21 لمدة( الدواء على حاوي) واحد قرص أخذ يتم يوما، 28 حبوب

 (.دواء على تحتوي ال) وهمية

 نذكر هنا بعض االدوية

progesterone 

 

 في) يثبط.  إفرازية بطانة إلى التكاثرية الرحم بطانة يحول البروجيستيرون. والحيض التبويض لتنظيم المهم األنثوي الهرمون هو

 الغدد نمو يعزز اإلباضة، يمنع و الجريب نضوج يمنع بدوره والتي النخامية، من الجونادوتروبين إفراز( المعتادة الجرعة نطاق

 في اإلنجاب مساعدة تقنيات في استخدامه عند.  الحمل على يحافظ ، الرحم بطانة في الملساء العضالت استرخاء على يعمل ، الثدية

 يتم ال بالتالي و ، الرحم عنق مخاط زيادة يسبب فهو الحمل منع في إلستخدامه أما.  الجنين انغراس يحفز فإنه األصفرية المرحلة
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.  المخصبة البويضات لزرع مناسبة غير تبقى بحيث الرحم بطانة تكاثر ويمنع ، المنوية الحيوانات بواسطة بسهولة اختراقها

بُ  البروجسترون ذ   أ نْ  ي جِّ  يوم كُلّ  الوقتِّ  نفس في يُْؤخ 

 الطمث وغزارة الطمث عسر مثل الطمث اضطرابات. اإلياس مرحلة في البديلة بالهرمونات عالج.  هرموني حمل مانعك يستخدم

 أو المتكرر اإلجهاض من للوقاية إما واسع نطاق على يستخدم و.  الدنف.  المتقدم الرحم بطانة سرطان ، الرحم بنزيف المرتبطة

 الطمث قبل متالزمة عالج. االجهاض خطر عالج

 Ethinyl Estradiol and Drospirenoneمزيج 

 

 أستراديول إيثنيل) إستروجين و( دروسبيرينون) بروجيستيرون يحتوي الفم طريق عن المشتركة الحمل منع وسائل أحد المركب هذا

 منع بالتالي و(  الغونادوتروبين) التناسلية الغدد موجهة تثبيط طريق عن تعمل الفم طريق عن المشتركة الحمل منع وسائل(.

 إلى المنوية الحيوانات دخول صعوبة من تزيد التي) الرحم عنق مخاط في تغييرات تشمل أخرى تغييرات.  الحمل منع و اإلباضة

 ( البويضة انغراس احتماالت من يقلل قد والتي) الرحم بطانة وتغييرات ،( الرحم

  لحملل نعامك يستعمل

 (سنة 14< =  اإلناث في)  الشباب حب عالج

اب ر  ج اضطِّ يض سابِّق مْزعِّ  (.الطمث تدفق يبدأ أن قبل يوما 14 الى 10 من شديدة وجسدية نفسية أعراض المرأة تواجه فيه و) للح 

 موانع االستخدام 

 .خثارية انصمامية اضطرابات أو الخثاري الوريد التهاب

ة   من الماضي والتاريخ م  يَّة   متال زِّ مامِّ يَّة اْنصِّ ريدِّيّ  ُخثار   ، ُخثارِّ  .عميق   و 

 .الدماغية الدموية األوعية أو التاجية الشرايين أمراض

 .مضاعفات مع القلب صمامات أمراض

 الشديد الدم ضغط ارتفاع

 .الصمامات إصابة مع السكري مرض

 عصبي مصدره صداع

 طويلة لفترة الحركة عدم مع كبرى جراحة

 .الثدي بسرطان االصابة تاريخ أو المؤكد أو المشتبه الثدي سرطان

 .االستروجين هرمون على تعتمد التي األورام من غيره أو المعروف الرحم بطانة سرطان

 .مشخص الغير و طبيعي غير التناسلية األعضاء نزيف

 .قبل من الحمل منع حبوب استخدام مع اليرقان أو الحمل مع الصفراوي الركود اليرقان

 .الكبد أورام



275 

 

 .الحمل

Levonorgestrel 

 

: زيادة سماكة مخاط عنق الرحم ، الذي يثبط مرور الحيوانات المنوية من خالل  ليفونورجيستريل يمنع الحمل عن طريق عدة آليات

الرحم و بقاء هذه الحيوانات المنوية؛ تثبيط اإلباضة، من خالل ردود فعل سلبية على آلية تحت المهاد، مما أدى إلى انخفاض إفراز 

 . ةالهرمون المنبه للجريب و هرمون ملوتن ، وتثبيط غرس البويضة المخصب

ل  الحمل لمنع الدواء هذا يُستعم 

 موانع االستعمال

 .الثَّدي سرطان, مدبال جلطات, نشيط كبدي مرض , الحمل

Norethisterone 

 

 اختراق لمنع الرحم عنق مخاط سماكة زيادة و,  اإلباضة تثبيط طريق عن الحمل يمنع و ، بروجيستين هو و نوريثيستيرون

 المنوية الحيوانات

 يستخدم في

م نزيف(.  اإلياس أو الرضاعة، أو الحمل، غير ألسباب الشهرية الدورة أو النزف غياب أو توقف) الضهى عالج الحمل منع حِّ  الر 

ي بطاني انتِّباذ   مِّ  . الشهرية الدورة لتأخير يستعمل(. الهاجرة البطانة)  رحِّ

Desogestrel and Ethinyl Estradiol 

marvelon 

 

 إيثنيل) إستروجين و( ديسوجيستريل)  بروجيستيرون يحتوي الفم طريق عن المشتركة الحمل منع وسائل أحد المركب هذا

 بالتالي و(  الغونادوتروبين) التناسلية الغدد موجهة تثبيط طريق عن تعمل الفم طريق عن المشتركة الحمل منع وسائل(. أستراديول

 إلى المنوية الحيوانات دخول صعوبة من تزيد التي) الرحم عنق مخاط في تغييرات تشمل أخرى تغييرات.  الحمل منع و اإلباضة منع

 ( البويضة انغراس احتماالت من يقلل قد والتي) الرحم بطانة وتغييرات ،( الرحم
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 .الحمل منع في يستخدم

 ةظمالح

 تأخذى أن يجب.  الدم مجرى في تماما استيعابها تم يكون ال قد فإنه ، الحمل منع حبوب أخذ من ساعتين خالل قيء لكي حدث إذا

 المعتاد الوقت في المقبل بك الخاص الحمل منع حبوب وتأخذ الكفاية فيه بما جيدا تشعر كنت وقت أقرب في أخرى الحمل منع حبوب

 بك الخاص

 جانبية تأثيرات

 الوزن تغيرات   ، اكتئاب، والقيء الغثيان

 النصفي الصداع/  الصداع    

 

and Gestodene Ethinyloestradiol 

Gynera 

 

 الحمل لمنع يستخدم

 اثار الجانبية

 غثيان- الهضمي الجهاز اضطرابات- صداع

 

  sCorticosteroidالستيروئيدات القشرية

Betamethasone Prednisone Prednisolone 

Triamcinolone Methylprednisolone Hydrocortisone 

Fludrocortisone Beclomethasone Dexamethasone 

 

 :replacement therapy باإلعاضة المعالجة - 1

 وفعالية سكرية قشرية فعالية يملك الذي( cortisol الكورتيزول) hydrocortisone الهيدروكورتيزون هرمون الكظر قشر يفرز

 .معدني قشري ستيروئيد وهو Aldosterone األلدوستيرون كذلك ويفرز ضعيفة، معدنية قشرية

 وهو) fludrocortisone والفلودروكورتيزون الهيدروكورتيزون بمشاركة العوز حاالت في المثلى الفيزيولوجية اإلعاضة تتحقق

 .الكاملة لإلعاضة كافية معدنية قشرية فعالية عادة   لوحده الهيدروكورتيزون يؤمن ال إذ ،(المعدنية القشرية الستيروئيدات أحد

 جرعتين على مقسمة يوم/ملغ 30ـ20 مقدارها فموية بجرعة عادة   الهيدروكورتيزون يعطى الكظر استئصال بعد أو أديسون داء في

 ويتم الكورتيزول، إلفراز الطبيعي اليوماوي النظم مع ذلك ليتوافق المساء في والصغيرة الصباح في الكبيرة الجرعة تعطى بحيث
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 بجرعة بالفلودروكورتيزون السكرية القشرية المعالجة وتدعم السريرية، االستجابة على اعتمادا   المثلى اليومية الجرعة تحديد

 .يوم/مكغ 300ـ50

 ملغ 100 بجرعات( الصوديوم سوكسينات بشكل يفضل) وريديا   الهيدروكورتيزون يعطى الكظر قشر قصور من الحادة الحاالت في

 .0.9 الصوديوم لكلور وريدي تسريب ضمن ساعات 8ـ6 كل

 إلعطاء حاجة هناك يكون ال ولكن الكظر، قشر قصور حالة في كما السكرية القشرية الستيروئيدات إعطاء يجب النخامي القصور في

 تقديم أيضا   الحالة هذه في يجب. أنجيوتنسين الرينين جملة خالل من أيضا   يتم األلدوستيرون إنتاج تنظيم ألن معدني قشري ستيروئيد

 .الهرموني العوز نموذج على باالعتماد الجنسية والهرمونات الثيروكسين إلعاضة إضافية معالجة

 :السكرية القشرية بالستيروئيدات المعالجة - 2

 الذهن في يبقى أن يجب( السكرية القشرية الفعالية أو) لاللتهاب المضادة النسبية القدرة حيث من القشرية الستيروئيدات مقارنة لدى

 قليلة بها المرتبطة المعدنية القشرية الفعالية تكن لم ما عالجية ميزة أي لها يكون ال بمفردها القوية السكرية القشرية الفعالية أن

 .والشوارد الماء توازن على التأثير ازدياد إلى الفعالية هذه تؤدي ال بحيث نسبيا  

 لاللتهاب المضادة فعاليته أن بحيث عالية تكون fludrocortisone للفلودروكورتيزون المعدنية القشرية الستيروئيدية الفعالية إن

 والهيدروكورتيزون cortisone للكورتيزون نسبيا   العالية المعدنية الفعالية أن كما السريرية، الناحية من مفيدة غير تعد

hydrocortisone يمكن ولكن الطويل، المدى على المرضية الحالة لكبح مالئمين غير يجعلهما عنهما الناتج السوائل واحتباس 

. هيدروكورتيزون إلى الكبد في يتحول الكورتيزون ألن الهيدروكورتيزون استخدام عادة   ويفضل باإلعاضة، المعالجة في استخدامها

 سطةالمتو فعاليته وتسمح الحاالت، بعض على اإلسعافية للسيطرة الوريدي الحقن طريق عن قصيرة لمدة الهيدروكورتيزون يستخدم

 .الجلدية لإلصابات الموضعية المعالجة في باستخدامه لاللتهاب المضادة

 prednisolone البريدنيزولون يمتلك

 

 المدى على المرضية الحالة كبح بهدف الفم طريق عن استخداما   األكثر القشري الستيروئيد وهو رئيسي بشكل سكرية قشرية فعالية 

 .الطويل

 betamethasone  البيتاميتازون

 

  dexamethasone والديكساميتازون
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 في عالية بجرعات للمعالجة مالئمين يجعلهما ما وهذا ضئيلة، معدنية قشرية وفعالية جدا   عالية سكرية قشرية بفعاليةان يتمتع

 إلى باإلضافة طويلة تأثير بمدة الدواءان هذان ويتمتع ،(الدماغية الوذمة مثل) السوائل احتباس حدوث تفادي فيها يجب التي الحاالت

 القشرية الموجهة إفراز تثبيط تتطلب التي للحاالت خاص بشكل مالئمين يجعلهما ما وهذا المعدني القشري تأثيرهما ضآلة

corticotropin الخلقي القشري التنسج فرط مثل. 

  betamethasone البيتاميتازون استرات لبعض الموضعي التأثير يكون

 

 

  beclomethasone والبيكلورميتازون

 

 في باستخدامها ذلك ويسمح الفم، طريق عن تعطى عندما تأثيرها من وضوحا   أكثر( الرئتين أو الجلد على التأثير مثل) 

 اآلثار حوادث وخفض الموضعية العالجية التأثيرات على الحصول وبالتالي الربو، في المستخدمة المناشق أو الجلدية المستحضرات

 .األدنى حدها إلى الجهازية الجانبية

 :القشرية الستيروئيدات مساوئ

 الطبيعية الفيزيولوجية الوظائف بعض تضخيم إلى طويلة لمدة أو عالية بجرعات القشرية الستيروئيدات استخدام يؤدي قد

 .معدنية قشرية أو سكرية قشرية جانبية آثار ظهور إلى يؤدي ما وهذا الجسم في القشرية للستيروئيدات

 وتظهر البوتاسيوم، وفقدان والصوديوم الماء واحتباس الدم، ضغط ارتفاع :المعدنية القشرية للستيروئيدات الجانبية اآلثار تتضمن

 وتكون والهيدروكورتيزون، الكورتيزون استخدام لدى أيضا   وتشاهد الفلودروكورتيزون، استخدام لدى كبير بشكل التأثيرات هذه

 بشكل وتظهر والديكساميتازون، البيتاميتازون مثل القوي السكري القشري التأثير ذات القشرية الستيروئيدات استخدام لدى مهملة

 .والتريامسينولون بريدنيزولون والميثيل البريدنيزولون استخدام لدى خفيف

 إلى يؤدي فقد السن في المتقدمين لدى خاصة   خطرا   يشكل الذي العظام وتخلخل السكري، :السكرية القشرية الجانبية اآلثار تتضمن

 ال تنخر مع السكرية القشرية الستيروئيدات من العالية الجرعات تناول يترافق لذلك باإلضافة الفقري، العمود أو الورك عظم في كسر

 اإلقدام احتمال مع االكتئاب أو paranoia الخيالئي الذهان من وحالة ذهانية اضطرابات حدوث الممكن ومن الفخذ، لرأس وعائي

 بالنشاط شعور) euphoria الشمق من حاالت أحيانا   وتالحظ العقلية، لالضطرابات مرضية سيرة وجود لدى خاصة   االنتحار على

 واإلصابة القشرية الستيروئيدات استخدام بين العالقة أما ،(داني عضلي اعتالل) عضلية خسارة أيضا   تحدث وقد ،(الجنون ومرح

 نظرية مزايا الحالة هذه في معويا   المغلفة والمستحضرات السائلة المستحضرات مزايا وتبقى ضعيفة عالقة فهي الهضمية بالقرحة

 .فقط



279 

 

 مع قمريا ، المريض وجه ويصبح ،Cushing’s syndrome كوشينغ متالزمة القشرية الستيروئيدات من العالية الجرعات تسبب قد

 لتجنب تدريجيا   اإليقاف هذا يكون أن يجب ولكن المعالجة، إيقاف عند عكوسة األعراض هذه تكون ما وعادة   وعد، أثالم ظهور

 .الحاد الكظري القصور أعراض ظهور

 .النمو تثبيط يسبب قد لألطفال القشرية الستيروئيدات إعطاء أن إلى التنبيه يجب

 :الكظري الكبت

 تناول عن التوقف بعد ألعوام يستمر قد الكظرية الغدة في ضمورا   تسبب أن القشرية بالستيروئيدات األمد طويلة للمعالجة يمكن

 أو الضغط انخفاض أو كظري، قصور إلى طويلة لمدة المعالجة بعد القشري الستيروئيد تناول عن المفاجئ التوقف ويؤدي الدواء،

 جلدية عقد ملتحمة، التهاب أنف، التهاب مفصلي، ألم عضلي، ألم حمى،: أعراض بالدواء المعالجة إيقاف عن ينتج وقد الوفاة،

 .وزن وخسارة وحاكة، مؤلمة

 الستيروئيدات جرعة رفع يجب القشرية بالستيروئيدات األمد طويلة المعالجة بعد الكظرية القشرية االستجابة تراجع لتعويض

 عن قصيرة مدة منذ توقف قد المريض كان إذا أما جراحية، عملية إجراء أو مزامنة إصابة أو مرض أي حدوث لدى مؤقتا   القشرية

 أطباء على يجب ولهذا مؤقت، وبشكل ثانية القشرية الستيروئيدات استخدام إعادة من عندها بد فال القشرية الستيروئيدات تناول

 أثناء الحاد الدم ضغط انخفاض لتفادي قشريا   ستيروئيدا  ( قريبة مدة منذ يتعاطى كان أو) يتعاطى المريض أن من التأكد التخدير

 .الجراحي للعمل مباشرة   التالية الفترة في أو التخدير

 من ملغ 10 من أعلى يومية جرعة يأخذون الذين المرضى لدى القشرية الستيروئيدات إلعاضة المالئم العالجي النظام تلخيص يمكن

 :يلي كما يكافئها ما أو الفم طريق عن البريدنيزولون

 يعطى أو العملية يوم صباح القشري الستيروئيد من المعتادة الفموية الجرعة تعطى: العام التخدير تحت الصغرى الجراحة

 الفموية الجرعة بأخذ وينصح التخدير، بدء عند وريديا  ( الصوديوم سوكسينات ملح بشكل) ملغ 50ـ25 بجرعة الهيدروكورتيزون

 .الجراحة بعد القشري الستيروئيد من المعتادة

 يعطى كما العملية يوم صباح القشري الستيروئيد من المعتادة الفموية الجرعة تعطى: الكبرى إلى المتوسطة الجراحة

 ملغ 50ـ25 بجرعة الهيدروكورتيزون بإعطاء ذلك ويتبع الوريد طريق عن ملغ 50ـ25 بجرعة التخدير بدء عند الهيدروكورتيزون

 بإعطاء وينصح الكبرى، العمليات بعد ساعة 72ـ48 ولمدة المتوسطة العمليات بعد ساعة 24 لمدة الوريدي بالحقن يوم/مرات 3

 .الهيدروكورتيزون حقن عن التوقف عند العملية قبل المستخدمة القشري الستيروئيد من المعتادة الجرعة

 :انتانات

 يكون قد. النتاناتا هذه خطورة مدى ومن النتاناتا لحدوث المرضى استعداد من القشرية بالستيروئيدات األمد طويلة المعالجة تزيد

 أن قبل متقدمة مرحلة إلى والسل الدموي اإلنتان مثل الخطرة اإلنتانات تصل وقد نموذجي، غير النتاناتا لهذه السريري المظهر

 القشرية، بالستيروئيدات الطويلة المعالجة جراء يشتد أو أيضا   ينشط أن األسطوانيات وداء األميبات لداء ويمكن للتمييز، قابلة تصبح

 على الدالة األعراض أو العالية الخطورة ذوي المرضى لدى المعالجة بدء قبل األمراض بهذه إصابة وجود عدم من التأكد يجب لذا

 .الفيروسية أو الفطرية العينية اإلصابات اشتداد إلى أيضا   القشرية بالستيروئيدات المعالجة تؤدي قد. اإلصابة وجود

 :measles الحصبة

 ومراجعة لإلصابة يعرض ما كل تجنب وإلى بالحصبة، اإلصابة خطر إلى القشرية بالستيروئيدات المعالجين المرضى تنبيه يجب

 .الطبيعي المناعي الغلوبولين باستخدام الوقاية إلى المرضى هؤالء يحتاج وقد بالعدوى، االشتباه فور مباشرة الطبيب

 :chickenpox الحماق

 لإلصابة عرضة المريض يجعل باإلعاضة المعالجة غير عالجية لغايات الحقنية أو الفموية القشرية الستيروئيدات استخدام إن

 وعائي داخل وتخثر كبد، والتهاب رئة، بذات المرض مداهمة أعراض وتتمثل سابقة، إصابة هناك يكن لم ما بالحماق الشديدة

 غير للمرضى النطاقي للحماق المناعي الغلوبولين تقديم الضروري من كان هنا ومن بارزة، عالمة بالضرورة الطفح يعد وال منتشر،

 خالل القشرية الستيروئيدات تلقوا أو القشرية بالستيروئيدات عالجا   يتلقون والذين بالحماق لإلصابة المعرضين والمرضى الممنعين

 عن إعطائه تأخير بعدم ويوصى العالج من أيام 3 خالل النطاقي للحماق المناعي الغلوبولين إعطاء ويفضل السابقة، الثالثة األشهر
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 بالستيروئيدات المعالجة إيقاف عدم عندها ويجب فورية، بصورة الطبيب مراجعة يستدعي بالحماق اإلصابة إثبات إن. أيام 10

 .الجرعة زيادة يلزم قد العكس على بل القشرية

 أو اإلنشاقية أو الموضعية القشرية الستيروئيدات استخدام عند أقل يكون الشديد بالحماق اإلصابة خطر أن إلى اإلشارة تجدر

 .الشرجية

 :السريرية المعالجة في القشرية الستيروئيدات

 القشرية الستيروئيدات استخدام كان فإذا المعالجين، واألشخاص األمراض باختالف كبير بشكل القشرية الستيروئيدات جرعة تختلف

 فقد للغرس الحاد الرفض أو الحاد، الدم ابيضاض أو الفقاع، أو التقشري، الجلد التهاب في كما المريض حياة يطيل أو يحفظ أن يمكن

 عندما أما نفسه، المرض تأثيرات من خطورة أقل غالبا   ستكون المعالجة مضاعفات أن باعتبار عالية جرعات إعطاء عندها يلزم

 عن الناتجة اإلعاقات من أكبر يصبح قد المعالجة خطر فإن المزمنة األمراض معالجة في طويلة لفترة القشرية الستيروئيدات تستخدم

 .للمعالجة الجانبية اآلثار من للتقليل يمكن ما أصغر الحالة هذه في الصيانة جرعة تكون أن ويجب المرض،

 في خطورة   األقل العالجية الوسائل فشل عند االلتهابية الجلدية اإلصابات معالجة في القشرية للستيروئيدات الموضعي التطبيق يفيد

. الصداف معالجة في المختص الطبيب إشراف تحت استخدامها أو القشرية الستيروئيدات استخدام بتجنب ويوصى االستجابة، تحقيق

 طريق عن جهازيا   أو الشرج طريق عن موضعيا   إما كرون وداء التقرحي القولون التهاب معالجة في القشرية الستيروئيدات تستخدم

 .الوريد أو الفم

 والصدمة العلوي التنفسي الطريق في الوعائية الوذمة مثل التحسس فرط من الحادة الحاالت في القشرية الستيروئيدات توصف

 المعالجة الحاالت هذه في المعالجة تتطلب وقد ،(اإلبينفرين) باألدرينالين اإلسعافية للمعالجة مساعدة كأدوية التأقية

 .وريديا   حقنا   ملغ 300ـ100 بجرعة( الصوديوم سوكسينات ملح) بالهيدروكورتيزون

 الموسعة المعالجة وتقديم الجهازية المعالجة وتكون االستنشاق، بطريق الربو حاالت في القشرية الستيروئيدات استخدام يفضل

 في القشرية الستيروئيدات من جدا   العالية الوريدية الجرعات تستخدم. الحادة الربو لنوبات اإلسعافية الحاالت في ضرورية للقصبات

 ميثيل صوديوم سوكسينات من عالية جرعات فيها استخدمت التي الحديثة الدراسات إحدى أن غير اإلنتانية، الصدمة تدبير

 جرعات تناولوا الذين المرضى بعض لدى الوفيات من أكبر معدالت حدوث أظهرت بل الدواء الستخدام فعالية أي تبدِّ  لم بريدنيزولون

 .القشرية الستيروئيدات من عالية

 إفراز لكبت مالئمين تجعلهما الطويلة تأثيرهما ومدة جدا   الضعيفة والبيتاميتازون للديكساميتازون المعدنية القشرية الفعالية إن

 الجرعة تحدد حيث congenital adrenal hyperplasia الخلقي الكظري التنسج فرط في corticotropin القشرية الموجهة

 القشرية الستيروئيدات وكبقية بروجسترون، هيدروكسي 17و الكظرية األندروجينات معايرة نتيجة وعلى االستجابة على اعتمادا  

 ملغ 1 جرعة تكون إذ الليل، في تعطى عندما وأكبر أطول الوطاء ـ النخامى ـ الكظر لمحور المثبط األدوية هذه تأثير يكون السكرية

 ساعة 24 لمدة القشرية الموجهة إفراز لتثبيط الطبيعيين األشخاص معظم لدى كافية( الوزن حسب) الليل في الديكساميتازون من

 البيتاميتازون استخدام يالئم أخرى جهة من. كوشينغ متالزمة تشخيص في للديكساميتازون الليلي التثبيط اختبار أساس هو وهذا

 بجرعة تعطى حيث الرضحية المخية الوذمة معالجة في كما الماء احتباس تجنب فيها يجب التي الحاالت في والديكساميتازون

 .يوم/ملغ 20ـ12

 تؤدي وقد ،sarcoidosis والغرناوية المزمن، الناشط الكبد والتهاب الرثوية، الحمى حاالت في أيضا   القشرية الستيروئيدات تفيد

 قلة فرفرية وفي ،(األطفال لدى خاصة) الكلوية المتالزمة حاالت بعض وفي المكتسب، االنحاللي الدم فقر في الهدأة إلى أيضا  

 .الصفحيات

 الصدغي، الشريان والتهاب الجهازية، الحمامية الذئبة مثل الخطرة الحاالت بعض إنذار من تحسن أن القشرية للستيروئيدات يمكن

 تهدأ قد أنها مع) األساسية الحالة تعالج ال ولكنها األعراض وتزيل المرض تأثيرات تكبت فهي العقدي، المتعدد الشرايين والتهاب

 إنقاص بعدها يتم البريدنيزولون من يوم/ملغ 60ـ40 مثل نسبيا   عالية بجرعة الحاالت هذه مثل في عادة   العالج يبدأ(. كامل بشكل

 .المرض على السيطرة يؤمن تركيز أخفض إلى الجرعة

 من االعتيادية البدئية الجرعة وتبلغ القشرية، بالستيروئيدات أيضا   polymyalgia rheumatica الروماتيزمي العضالت ألم يعالج

 الجرعات تنقص ثم ومن المرض، هدأة حتى المذكورة بالجرعات المعالجة وتستمر يوم،/ملغ 15ـ10 الحالة هذه في البريدنيزولون

 قبل المعالجة إيقاف تم إذا شائعا   النكس ويكون ملغ، 10ـ7.5 بين تتراوح يومية صيانة جرعة إلى الوصول حتى تدريجية بصورة



281 

 

 مديدة بصورة المعالجة متابعة الضروري من يكون وقد عامين عن تقل ال لمدة المعالجة استمرار الحاالت من العديد تتطلب. أوانها

 .منخفضة وبجرعات

ط الفقار التهاب عالج في طويلة لمدة القشرية الستيروئيدات باستخدام يسمح ال  تستلزم وقد ،ankylosing spondilitis المقسِّّ

 .التقليدية للمعالجة المستجيبة غير النشاط شديدة الحاالت في ذلك ويفيد دفعات، بشكل الجرعات إعطاء النادرة الحاالت بعض

 العصبي االعتالل في الوضعي الدم ضغط انخفاض معالجة في القشرية للستيروئيدات المعدنية القشرية الفعالية من االستفادة يمكن

 .المستقل

 :واإلرضاع الحمل

 مباشرة   المشيمة عبور والديكساميتازون للبيتاميتازون يمكن إذ المشيمة، اختراق على قدرتها في القشرية الستيروئيدات تختلف

 .المشيمة يعبر عندما 88 بنسبة البريدنيزولون فعل يبطل بينما

 يوجد وال الرحم، داخل النمو تأخر خطورة تزداد مديد بشكل تستخدم أو الحمل خالل القشرية بالستيروئيدات المعالجة تتكرر عندما

 ،(الوالدة حديثي لدى التنفس ضيق لمتالزمة الوقائية المعالجة مثل) األمد قصيرة المعالجة بعد الرحم داخل النمو تأخر على دليل أي

 .الشفة أو الحنك فلج مثل الخلقية التشوهات وقوع نسبة تزيد الجهازية القشرية الستيروئيدات أن على مقنع دليل يوجد وال

 ما ونادرا   الوالدة بعد يزول ما سرعان القشرية للستيروئيدات الحقني التعاطي عقب الوالدة حديثي لدى الحاصل الكظري الكبت إن

 .سريرية أهمية ذا يكون

 ولكن الرضع، عند جهازية تأثيرات تسبب ال يوم/ملغ 40 حتى تصل التي والجرعات األم، حليب في قليلة بكميات البريدنيزولون يفرز

 .أكبر جرعات األم تناولت إذا كظري تثبيط حدوث من خوفا   الرضع مراقبة يجب

 :القشرية الستيروئيدات إعطاء

 على الرحضات أو العينية القطرات أو اإلنشاقية األشكال أو المفصلية داخل الحقن أو الكريمات باستخدام الموضعية المعالجة تفضل

 .ممكنا   الموضعي التطبيق كان كلما الجهازية المعالجة

 مفردة، بجرعة الصباح في األدوية هذه تعطى عندما األدنى حده في الكورتيزول إلفراز الكابت القشرية الستيروئيدات تأثير يكون

 إال بيوم، يوما   واحدة دفعة متتاليين ليومين المخصصة القشري الستيروئيد جرعة بإعطاء إضافية بصورة التأثير هذا إنقاص ويمكن

 عالجية دورات باتباع أيضا   النخامي الكظري الكبت إنقاص يمكن. الربو معالجة في جدا   فعالة تكن لم اإلعطاء في الطريقة هذه أن

 .للمناعة كابت دواء من صغيرة جرعة بإضافة القشرية الستيروئيدات جرعة إنقاص الحاالت بعض في ويمكن متقطعة، قصيرة

 :القشرية الستيروئيدات سحب

  المرض نكس فيها يحتمل ال التي الحاالت في وذلك تدريجية بصورة القشرية بالستيروئيدات المعالجة بإيقاف يوصى

 (.أسابيع 3 من ألكثر أخذت إذا خاصة  ) متكررة عالجية دورات قريبة فترة منذ المريض تلقى إذا

 .األمد طويلة المعالجة إيقاف من سنة خالل قصيرة عالجية دورة المريض تلقى إذا

 .الكظري للكبت محتملة أخرى أسباب وجود لدى

 (.يكافئها ما أو) يوم/ملغ 40 من أكبر البريدنيزولون من جرعة المريض تلقى إذا

 .المساء في متكررة جرعات المريض تلقى إذا

 .أسابيع 3 من ألكثر عالجا   المريض تلقى إذا

 تلقوا والذين لديهم الحالة نكس يحتمل ال الذين المرضى لدى مفاجئة بصورة القشرية بالستيروئيدات الجهازية المعالجة إيقاف يمكن

 .أعاله المذكورة المجموعات في يشملوا لم والذين أقل أو أسابيع 3 لمدة المعالجة
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 من يومية لجرعة المعادلة) الفيزيولوجية الجرعات إلى بسرعة الجرعة إنقاص يمكن القشرية بالستيروئيدات المعالجة إيقاف خالل

 عدم من للتأكد الدواء سحب خالل المريض حالة تقييم إعادة يلزم وقد أبطأ، بصورة إنقاصها ثم( ملغ 7.5 قدرها البريدنيزولون

 .نكس حدوث

 (الجلدية )الستيروئيدات القشرية الموضعيةاألدوية 

 :الجلدية والمستحضرات السواغات عن عامة مقدمة

 فهو الغفل، الدواء تأثير يفوق تأثيرا   لوحده السواغ يملك فقد الجلدية، األمراض معالجة في هاما   الفعالة والمادة السواغ من كل يعد

 .الجلد اختراق على الفعالة المواد ويساعد لاللتهاب، مضادا   بسيطا   تأثيرا   ويملك الجلد، تميه درجة على يؤثر

 .واألظافر( الرأس فروة فيها بما) الجلد على تطبق وهي معلقات، أو مستحلبات أو لزجة محاليل عادة   الجلدية المستحضرات تكون

 مضادة حافظة مواد على الكريمات تحتوي قد. عموما   جيد امتصاص ذات والماء الزيت من مستحلبات وهي :creams الكريمات

 التجميلية الناحية من المراهم على الكريمات تفضل. والفطور للجراثيم قاتال   كافيا   تأثيرا   الفعالة المادة تمتلك لم ما الدقيقة للعضويات

 .بسهولة إزالتها ويمكن الدسمة بالمواد محتوى أقل ألنها

 عاليا ، الماء من محتواها ويكون للماء، كارهة أو للماء محبة مناسبة أسس في فعالة مواد على الهالمات تحتوي :gels الهالمات

 .الرأس وفروة الوجه على للتطبيق مناسبة وهي

دا ، فعال   تملك :lotions الغسوالت  عليها ينمو مناطق على المستحضر تطبيق يراد عندما والكريمات المراهم على وتفضَّل مبّرِّ

 .المتشقق الجلد على استخدمت ما إذا السعا   حسا   تحدث أن الغولي األساس ذات للغسوالت يمكن. الشعر

 تعتبر وهي الكريمات، من الجلد على إطباقا   وأكثر الماء في ذوابة وغير مائية ال دهنية مستحضرات وهي :ointments المراهم

 البارافين من مزيج أو الفازلين من شيوعا   األكثر المرهمية األسس تتركب. الجافة المزمنة الجلدية اآلفات لمعالجة مناسبة أشكاال  

 واحد، آن في للزيت ومحبة للماء محبة خواص المرهمية األسس بعض وتمتلك والفازلين، الصلب والبارافين( البارافين زيت) السائل

 خفيفا   تأثيرا   عادة   وتملك بالماء، مزوجة كذلك وتكون إماهته، من وتزيد الجلد سطح على إطباقية خواص األسس لهذه يكون وقد

 وسهولة الماء في االنحالل بسهولة macrogols الماكروغوالت على الحاوية الماء في الذوابة المراهم تتميز بينما لاللتهاب، مضادا  

 .الشطف

 .التطبيق موضع على مرنة طبقة وراءها مخلفة   لتجف تترك ثم الجلد بها يطلى :collodions الكولوديونات

 ضمن المعلقة( والنشا الزنك أوكسيد) الناعمة المساحيق من عالية نسبة على تحتوي كثيفة مستحضرات وهي :pastes المعاجين

 إطباقا   أقل وهي الصداف، أو المزمنة، اإلكزيمة المنبسط، الحزاز عن الناجمة الجلدية اآلفات معالجة في المعاجين تستعمل. مرهم

 .المكشوط أو المحزز الملتهب، الجلد لوقاية استعمالها ويمكن المراهم من الجلد على

 عدم ويجب المتقابلة، الجلد سطوح بين االحتكاك بتقليل تقوم وهي نادر، استخدامها :dusting powders المغبرة الذرورات

 التي التالك ذرورات المستحضرات هذه على األمثلة من. الجلد تسحج إلى وتؤدي تترسب قد ألنها الرطبة المناطق على تطبيقها

 .للرطوبة ماصا   كونه جانب إلى التزليق على قدرة أقل يعد الذي والنشا الرطوبة، تمتص أن دون مزلقا   دورا   تمارس

 تستخدم الستيروئيدات القشرية الموضعية

لمعالجة االلتهابات الجلدية ذات المنشأ غير اإلنتاني وبشكل خاص االضطرابات اإلكزيمية، حيث تقوم هذه األدوية بتثبيط التفاعل  

االلتهابي، وهي لذلك ال تشفي اإلصابة وإنما تخفف من األعراض وال تستخدم إال عند فشل األدوية األخرى األقل خطورة، وقد يؤدي 

  .إلى اشتداد ارتدادي للحالة إيقاف المعالجة بها

تتناسب قوة الستيروئيد القشري المستخدم في عالج اإلكزيمة مع شدة اإلصابة ومكانها، فاإلصابات التي تظهر على مستوى الوجه 

التي تصيب وثنايا الجسم تعالج بالستيروئيدات القشرية ذات التأثير الخفيف، أما حاالت اإلكزيمة القرصية أو الحزازية أو اإلكزيمة 

فروة الرأس واألطراف والجذع لدى البالغين فتعالج بالستيروئيدات القشرية ذات التأثير القوي، وتعالج اإلكزيمة المترافقة بإنتان 

عادة  بستيروئيد قشري موضعي متوسط إلى قوي المفعول، أما حاالت اإلكزيمة السحجية فتعالج بالستيروئيدات القشرية الموضعية 

ر الخفيف إلى المتوسط بالمشاركة مع أحد مضادات العوامل اإلنتانية المناسبة ألن العامل المسبب ألغلب هذه الحاالت هو ذات التأثي
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 .الجراثيم وفطور المبيضات

تستخدم الستيروئيدات القشرية الموضعية أيضا  للسيطرة على المظاهر األخرى لإلكزيمة، فالحاالت النازة من اإلكزيمة تعالج في 

داية بأحد الستيروئيدات القشرية القوية، والتحزز الناتج عن الحك الدائم لمكان اإلصابة يعالج أيضا  بأحد الستيروئيدات القشرية الب

  .القوية

تستخدم الستيروئيدات القشرية الموضعية أيضا  في معالجة الصداف ولكن يوصى بعدم استخدام الستيروئيدات القشرية القوية سواء  

الستخدام جهازيا  أو موضعيا  في هذه الحالة إال تحت إشراف الطبيب المختص، فهي على الرغم من قدرتها على تحقيق كان هذا ا

 .كبت سريع للمرض إال أنه سرعان ما يحدث نكس شديد لإلصابة بمجرد إيقافها، وقد تسرع هذه األدوية حدوث صداف متبثّر

رية القوية في حاالت الصداف المنتشر إلى ظهور آثار جانبية موضعية وجهازية، قد يؤدي االستعمال الموضعي للستيروئيدات القش

 4( لفترة قصيرة تصل حتى الهيدروكورتيزونلذا يكون من المناسب استعمال الستيروئيدات القشرية الموضعية الضعيفة )مثل 

 يروئيد قشري أقوى منأسابيع في اإلصابات الوجهية وإصابة الثنايا بالصداف )ولكن يجب عدم استعمال ست

 1% الهيدروكورتيزون

 

 في اإلصابات الوجهية،

 واستعمال الستيروئيدات القشرية األقوى  

 البيتاميتازون مثل

 

 .في إصابة فروة الرأس بالصداف

ترقي اآلفات ليس للستيروئيدات قيمة في معالجة الشرى، ويوصى بتجنب استعمالها عند اإلصابة بالعد الوردي ألنها قد تؤدي إلى 

المتقرحة أو المخموجة بشكل ثانوي، وال ينصح باستخدامها في العد الشائع، كما ال ينصح باستخدامها بشكل عشوائي في عالج 

  (فهي ال تفيد في عالج الحكة إال إذا كانت ناشئة عن االلتهابالحكة )

مراض الجلدية الحرونة مثل الذئبة الحمامية الشبيهة تخصص أكثر الستيروئيدات القشرية الموضعية القوية بشكل عام لمعالجة األ

 .بالقرص، والحزاز البسيط المزمن، والحزاز المنبسط الضخامي، والبثار األخمصي

قد تسبب الستيروئيدات القشرية الموضعية ضمور الجلد خاصة  في مناطق الجلد الرقيق مثل الوجه والثنايا، وقد تؤدي إلى ظهور 

(، لذا يوصى بتجنب كالتهاب الجلد حول الفمكما أنها قد تؤدي إلى ظهور مشاكل في الوجه مشابهة للعد الوردي )بثور شبيهة بالعد، 

استخدام الستيروئيدات القشرية الموضعية القوية على الوجه وثنايا الجلد وإن كان من الممكن استخدامها في بعض الحاالت ولكن 

 .تحت إشراف الطبيب المختص

وئيدات القشرية داخل اآلفة أكثر فعالية  من االستخدام الموضعي للستيروئيدات القشرية ذات التأثير الشديد، يعد حقن الستير

مثل الندب الجدرية، الحزاز المنبسط الضخامي، أو ويخصص هذا االستخدام لإلصابات الشديدة في حال وجود آفات متوضعة )

ارجية، وقد يستمر تأثير هذه الحقن لعدة أسابيع أو أشهر، ويوصى بأن يتم حقن (، وعند فشل المعالجة الموضعية الخالحاصة البقعية

  .اآلفة بعناية لتفادي حدوث ضمور حاد في الجلد ونقص في التصبغ
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  :اآلثار الجانبية للستيروئيدات القشرية الموضعية

التأثير الخفيف والمتوسط نادرا  ما تسبب آثارا  على عكس الستيروئيدات القشرية القوية وشديدة التأثير فإن الستيروئيدات ذات 

 .جانبية

كلما ازدادت قوة الستيروئيد القشري تطلب ذلك عناية أكبر عند استخدامه، حيث يؤدي امتصاص الستيروئيدات القشرية عبر الجلد 

ة السطح المعالج ومدة المعالجة، إلى تثبيط المحور النخامي الكظري وإلى متالزمة كوشينغ، ويعتمد ظهور كلتا الحالتين على مساح

ويكون االمتصاص أكبر في المناطق الرقيقة من الجلد والسطوح المكشوفة والمناطق المتسحجة، ويزداد االمتصاص بإغالق 

 .المنطقة

 

 :اختيار المستحضر المالئم

  .تكون الكريمات المزوجة بالماء مناسبة لمعالجة اآلفات الرطبة والنازة

لمعالجة اآلفات الجافة، المتحززة أو المتقشرة، أو عندما تتطلب الحالة تطبيق أشكال أكثر إطباقا  على الجلد من تستخدم المراهم 

  .الكريمات

ة أو في معالجة اإلنتانات النازة   .تفيد الغسوالت في تغطية اإلصابات واسعة االنتشار أو المناطق المشعرَّ

 .قشري في زيادة اختراق الستيروئيد القشري للجلدتفيد مشاركة حمض الصفصاف مع الستيروئيد ال

تفيد مشاركة الستيروئيدات القشرية مع مضاد جرثومي أو فطري في المستحضرات الموضعية إذا ترافقت الحالة االلتهابية مع وجود 

 .إنتان فطري أو جرثومي

 

 :استخدام الستيروئيدات القشرية الموضعية لدى األطفال

صورة خاصة األكثر عرضة لظهور اآلثار الجانبية للستيروئيدات القشرية لذا يوصى بتجنب استخدام يعد األطفال والرضع ب

الستيروئيدات القشرية ذات التأثير القوي لدى الرضع الذين لم يتجاوزوا عمر السنة، ويفضل تجنب استخدامها لدى األطفال األكبر 

 .ة عندما يكون ذلك ضروريا  سنا  أيضا ، ويوصى بتوخي الحذر واستخدامها لمدة قصير

( في عالج الطفح الحفاضي واإلكزيمة االستشرائية، 1%الهيدروكورتيزون تفيد الستيروئيدات القشرية ذات التأثير الخفيف )مثل 

طى بينما تكون الستيروئيدات المتوسطة إلى القوية مناسبة للحاالت الحادة من اإلكزيمة االستشرائية التي تصيب األطراف، حيث تع

هذه المستحضرات لمدة أسبوع إلى أسبوعين فقط، وتتبع باستخدام ستيروئيد قشري بتأثير أخف عند تحسن الحالة، ويوصى عادة  

  .باستعمال أحد المستحضرات المطرية طوال فترة المعالجة

 :ترتيب الستيروئيدات القشرية الموضعية حسب شدة تأثيرها

 قوة التأثير

 الستيروئيد القشري

 المستحضرعيار 

 خفيفة

 hydrocortisone  الهيدروكورتيزون

 ٪2.5حتى  0.1٪

 
 متوسطة

  clobetasone butyrate بوتيرات الكلوبيتازون

0.05٪ 
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 قوية

  mometasone furoate فوروات الموميتازون

0.1٪ 

 

 

  fluocinolone acetonide الفلوسينولون أسيتونيد

0.025٪ 

 

 

  betamethasone dipropionate دي بروبيونات البيتاميتازون

0.025٪ - 0.05٪ 

 

 betamethasone valarate فاليرات البيتاميتازون

0.025٪ - 0.1٪ 
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 beclomethasone dipropionate  دي بروبيونات البيكلوميتازون

 

  triamcinolone acetonide أسيتونيد التريامسينولون

0.1٪ 

 
 

 شديدة

  clobetasol propionate بروبيونات الكلوبيتازول

0.05٪ 

 
 

 إن الخيار العالجي هو الستيروئيد القشري الفعال بأقل قوة تأثير ممكنة

 (األدوية الجلدية )مضادات الحكة

 

 وقد الخبيثة، األمراض وبعض الغدية، واألمراض االنسدادي، واليرقان الدوائي، التحسس مثل جهازية أمراض عن الحكة تنتج قد

 كان إذا للحكة المستبطن السبب إلى المعالجة توجيه يجب لذا والجرب، والشرى، واإلكزيمة، الصداف، مثل جلدية أمراض عن تنتج

 .ممكنا   ذلك

 .األصحاء المسنين األشخاص تصيب التي والحكة الجلد جفاف مع المترافقة الحكة لعالج emollients رطباتالم تستخدم
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 crotamiton الكروتاميتون يفيد  

 

 .عليها يطبق التي المنطقة في بالدفء والشعور للحمامى المولدة خواصه بفضل الحكة أعراض إزالة في 

 نتيجة المتحرر الهيستامين يحدثه الذي والتهيج التورم بذلك وتنقص H1 الهيستامينية المستقبالت بحصر الهيستامين مضادات تقوم

 تحدثها التي التحسيس مشاكل من للتخلص الفم طريق عن إعطاؤها ويفضل الحشرات، ولسع الشمسية كالحروق الحاصلة األذية

 .اإلكزيمة عن الناشئة الحكة عالج في أيضا   الهيستامين مضادات تفيد. الموضعية األشكال

 من تعد ال ولكنها الحشرات لسع وآالم الحروق كآالم الموضعية واآلالم الحكة تخفيف في الموضعية المخدرات مستحضرات تفيد قد

 غير وهي أيام، 3 من ألكثر استخدامها تجنب يجب لذا المخاطية، األغشية عبر خاصة   تمتص أن ويمكن المناسبة، المستحضرات

  الصغار األطفال لدى لالستخدام مناسبة

 (األدوية الجلدية )المستحضرات الحاجزية

( الزنك ومستحضرات أوكسيد التيتانيوممستحضرات أوكسيد ) barrier preparationsتستخدم المستحضرات الحاجزية 

لحماية الجلد من التهيجات الناجمة عن العوامل البيئية، والتهيجات في المناطق المعرضة للترطيب المتكرر مثل الطفح الحفاضي، 

ي بين والقرحات لدى المسنين، وقرحات الفراش، والتهيجات حول الفوهات، حيث تقوم هذه المستحضرات بدور الحاجز الفيزيائ

 الجلد والمادة المسببة للتهيج، وتتمتع أيضا  بدور مطر  ومميه للجلد، وتساعد في منع تطور اإلنتان.

 تحتوي المستحضرات الحاجزية الحديثة غالبا  على مواد منفرة للماء مثل الديميتيكون 

dimethicone 

 

مستحضرات من حيث الفعالية على المستحضرات الحاجزية أو أنواع أخرى من السيليكونات، ولكن ال يوجد ما يؤكد تفوق هذه ال 

 (.مثل مراهم أوكسيد الزنكالتقليدية )

 

 (الجلدية لإلنتانات المضادة األدوية) الجلدية األدوية

  الجلدية، اإلنتانات عالج في المستخدمة الموضعية المستحضرات القسم هذا يضم

 :الجراثيم مضادات

 fusidic acid الفوسيديك لحمض الموضعي بالتطبيق عادة   impetigo القوباء تعالج
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 mupirocin الموبيروسين أو 

 

 اإلصابة كانت إذا erythromycin اإلريثرومايسين أو flucloxacillin بالفلوكلوكزاسيلين الجهازية المعالجة إلى اللجوء ويمكن ،

 وتخفيف الوسوف لتطرية povidone iodine اليودي البوفيدون مثل الموضعية المطهرات استخدام يمكن كما االنتشار، واسعة

 كمية إيصال تعذر بسبب جهازيا   فتعالج( cellulitis الهلل والتهاب ،erysipelas الحمرة مثل) العميقة الجلدية اإلصابات أما النز،

 .الموضعي بالتطبيق اإلصابة موضع إلى الجرثومية المضادات من كافية

 مشكلة خاصة  ) المشاكل بعض استخدامها على يترتب قد ولكن الموضعية، الجرثومية المضادات مستحضرات من كبير عدد يتوفر

 المعالجة، بدء قبل اإلنتان وجود من التأكد دائما   ويجب النظافة، لقواعد الجيد باالتباع عنه االستغناء ويمكن ،(الجرثومية المقاومة

 .إنتانية إصابة وجود إلى بالضرورة يشير ال البثور وظهور متقشرة نازة جلدية إصابات فوجود

 :خالل من الجرثومية المقاومة تطور خطر إنقاص يمكن

 مكافئ لها ليس التي الحيوية الصادات أو جهازيا   المستخدمة غير الحيوية بالصادات الموضعي للتطبيق العالجية الخيارات حصر

 الصادات من غيره مع متصالبة حساسية له يكون قد neomycin النيومايسين مثل الصادات هذه بعض أن أن تبين ولكن) جهازي

 (.gentamycin الجنتامايسين مثل األمينوغليكوزيدية

 .ممكنا   ذلك كان كلما المعالجة بدء قبل عليها الجرثومي الفحص وإجراء اإلصابة موضع من مسحات أخذ

 األطفال لدى خاصة   سمعية سمية يسبب قد الجلد من واسعة مساحة على الموضعية األمينوغليكوزيدات تطبيق أن إلى اإلشارة تجدر

 .الكلوي بالقصور والمصابين والمسنين

 :الفطور مضادات

 واسعة واإلنتانات الرأس، وفروة األظافر إنتانات أما الموضعية، الفطور بمضادات المتوضعة الفطرية اإلصابات أغلب تعالج

 .الجهازية الفطور بمضادات فتعالج والمعندة الشديدة واإلنتانات االنتشار،

 :dermatophytoses الجلدي الفطار

 أو ،(الرياضية القدم القدم، سعفة) األقدام ،(اليد سعفة) األيدي ،(الجسد سعفة) الجسم ،(الرأس سعفة) الرأس فروة السعفة تصيب

 (.األظافر سعفة) األظافر

 معظم تعالج عام وبشكل العدوى، خطر إلنقاص الفطري للمضاد الموضعي التطبيق إليها يضاف جهازية معالجة الرأس سعفة تعالج

 .الجهازية األدوية باستعمال غالبا   األظافر سعفة تعالج بينما الموضعية، الفطور بمضادات األخرى المتوضعة السعفية اإلصابات

 :السعفات معالجة في الفعالة األدوية من

 clotrimazole الكلوتريمازول اإليميدازولية الفطرية المضادات
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  econazole اإليكونازول ،

 

  ketoconazole الكيتوكونازول ،

 

 miconazole الميكونازول ،

 

 terbinafine التيربينافين

 

 .كلفة أعلى أنه إال السعفات معالجة في أيضا   فعال

  :tolnaftate التولنفتات
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 .القدم سعفة لعالج يستخدم

 :pityriasis versicolor المبرقشة النخالية •

  أو اإليميدازولية، الفطور مضادات باستخدام موضعيا   المبرقشة النخالية معالجة يمكن

 terbinafine التيربينافين

 الفطرية المضادات أحد باستخدام جهازيا   المبرقشة النخالية تعالج االنتشار واسع اإلنتان كان أو الموضعية المعالجة فشل حال وفي ،

 .المناعة منقوصي المرضى لدى خاصة شائعا   اإلصابة نكس ويكون ،(itraconazole اإليتراكونازول) اآلزولية

 :candidiasis المبيضات داء

 

 ويوصى النيستاتين، أو اإليميدازولية الفطور مضادات ألحد الموضعي باالستخدام المبيضات بفطور الجلدي اإلنتان معالجة يمكن

 .اإلصابات ظهور تكرر حال في الجهازية بالمعالجة

 :المركبة الموضعية المستحضرات

 مثل) الخفيفة القشرية الستيروئيدات أحد مع اإليميدازولية الفطرية المضادات ألحد مشاركة على الحاوية المستحضرات تفيد

 شديدة السعفية اإلصابة من األولى األيام في وكذلك ،eczematous intertrigo اإلكزيمي المذح عالج في( 1 الهيدروكورتيزون

 .بالمبيضات اإلنتان مع المترافق المذح عالج في القشري الستيروئيد مع النيستاتين مشاركة وتفيد االلتهاب،

 :الفطور مضادات من المناسب المستحضر اختيار

ة، الواسعة المناطق على التطبيق الغسوالت استعمال يناسب  ويفضل الجافة، المناطق على التطبيق المراهم تناسب بينما المشعرَّ

 المناطق على للتطبيق مناسبة وهي التجميلية الناحية من المراهم من قبوال   أكثر الكريمات وتعد الرطبة، المناطق على تطبيقها تجنب

 ويبدو الظفري، الفطار في الحاصل الحثل من األولى المراحل في مناسبة فهي األظافر على المطبقة والمحاليل الطالءات أما الرطبة،

 من الوقاية في دور لها يكون قد ولكن الجلد، تهيج إلى تؤدي وقد الجلد، إنتانات عالج في ضئيلة عالجية قيمة لها الذرورات أن

 .اإلصابة معاودة

 تحسسية فعل وردود موضعي تهيج استخدامها عن وينتج المخاطية، واألغشية للعين المستحضرات هذه مالمسة بتجنب عادة   يوصى

 .شديدة األعراض هذه كانت إذا استخدامها بإيقاف وينصح وحكة، واحمرار

 :الفيروسات مضادات

 acyclovir األسيكلوفير كريم استخدام أجيز
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 وتبرز اإلصابة، ظهور من ممكن وقت أقرب في به المعالجة تبدأ بأن ويوصى والتناسلي، الشفوي البسيط الحأل إنتانات معالجة في 

 .متكرر بشكل باردة قرحات ظهور أو والمهبلية الفموية اإلنتانات نكس عند الجهازية المعالجة إلى الحاجة

 

 

 

 (والجرب القمل أدوية) الجلدية األدوية

 :الجرب أدوية

  malathion الماالثيون يستخدم

 

 permethrin  والبيرميثرين

 

   ivermectin ايفرمكتين
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 تسببه لما الغولية الغسوالت على المائية المستحضرات وتفّضل ،(sarcoptes scabiei الجربية القارمة عن الناتج) الجرب لعالج

  أما التناسلية، واألعضاء المكشوط للجلد مهيجة آثار من األخيرة هذه

  benzyl benzoate البنزيل بنزوات

 

 القصوى الحاجة عند إال األطفال لدى استخدامه بتجنب ويوصى ، يفرمكتيناال و والبيرميثرين الماالثيون من فعالية أقل فهو

 من يزيد أن يمكن الساخن الحمام أن على األدلة بعض حاليا   تتوفر ولكن ساخن، حمام بعد عادة   للقّراد القاتلة األدوية تطبق

 .الجلد في تأثيره منطقة من زواله إلى يؤدي ما وهذا للدواء الجهازي االمتصاص

 بإيصال واالعتناء الجسم، كامل على الدواء وتطبيق العائلة، أفراد جميع بمعالجة عادة   يوصى المنزل في بالجرب إصابة وجود عند

 والوجه والرقبة الرأس فروة ليبلغ الدواء تطبيق يمتد أن ويجب األظافر، نهايات وخلف والقدمين اليدين في األصابع ثنايا إلى الدواء

 فشلت الذين والمرضى المناعة، منقوصي والمرضى والمسنين، السنتين، دون واألطفال الرضع، لدى اإلصابة معالجة عند واألذنين

 .التطبيق إعادة يستوجب ذلك ألن التطبيق بعد اليدين غسل عدم إلى المريض تنبيه يجب. األولى المعالجة لديهم

 3 على مرات 3 فيستخدم البنزيل بنزوات أما التطبيقين، بين أسبوع بفاصل مرتين والبيرميثرين الماالثيون باستخدام حاليا   ينصح

 .متتابعة أيام

 من للتأكد متتالية أليام مرات ثالث أو مرتين للقراد القاتل الدواء تطبيق إلى التقرن مفرط الجرب من يعانون الذين المرضى يحتاج قد

 .الطفيليات لقتل الجلد وسوف اخترقت قد الدواء من كافية كمية أن

 ، الكروتاميتون مثل الحكة مضادات باستخدام الطفيلية اإلصابة على القضاء بعد أسابيع لعدة تستمر قد التي الجرب حكة تعالج

crotamiton الليلية الحكة على للسيطرة فمويا   المهدئة الهيستامين مضادات أحد استخدام ويمكن. 

 :القمل أدوية

 وبنزوات permethrin والبيرميثرين malathion الماالثيون مركبات تعد الجرب معالجة في فعاليتها جانب إلى :الرأس قمل

 .سابقيه من فعالية أقل األخير المركب كان وإن الرأس قمل عالج في الفعالة المواد من benzyl benzoate البنزيل

 على المائية المستحضرات تفضل عام وبشكل والكريمات، والمحاليل الغسوالت مستحضرات الرأس قمل عالج في تستخدم

 .الربو ومرضى الصغار األطفال ولدى الحادة، اإلكزيمية الحاالت في لالستعمال الغولية المستحضرات

 ،(أقصر تطبيق فترة البيرميثرين يحتاج) الليل فترة طوال أو ساعة 12 لمدة الرأس مع تماس على والسوائل الغسوالت بإبقاء ينصح

 .األول التطبيق بعد حية تبقى التي البيوض من القمل تكاثر لمنع أيام 7 بفاصل مرتين المعالجة وتكرر

 .العانة قمل عالج في بفعالية malathion والماالثيون permethrin البيرميثرين يتمتع :العانة قمل
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 12 لمدة( اإلبطين وتحت المغبنية المنطقة على فقط وليس) الجسم أنحاء جميع على األدوية لهذه المائية المستحضرات تطبيق يجب

 الليل، فترة طوال أو ساعة

 .المعالجة فشل حال في للقمل آخر مضاد استخدام ويجب الحية، البيوض من المتكاثر القمل لقتل أيام 7 بعد المعالجة وتكرر

 .التناسلية واألعضاء المكشوط للجلد المهيج تأثيرها بسبب الغولية المحاليل باستخدام ينصح ال

 (.مرخص غير استطباب) العينين رموش يصيب الذي العانة قمل عالج في المائي الماالثيون غسول يفيد

 (او حب الشباب األدوية الجلدية )أدوية العد

 : acneحب الشباب

 

 يظهر لن الملحوظ التحسن أن إلى المريض يُنبَّه أن ويجب ندبات، ترك لتجنب ظهوره من مبكرة مرحلة في حب الشباب معالجة يجب

 .المعالجة على أشهر بضعة مرور قبل

 الحاالت تعالج حيث اإلصابة، شدة وعلى( زؤاني أو التهابي) لحب الشباب المسيطر النمط على المناسب العالجي الخيار انتقاء يعتمد

 الجراثيم بمضادات الشديدة إلى المتوسطة الحاالت تعالج بينما الموضعية، المستحضرات باستخدام عام بشكل المتوسطة إلى الخفيفة

 عندما أو فعالة غير المستحضرات هذه تكون عندما أو الموضعية المستحضرات تحمل عدم حال في أيضا   تُستخدم التي الجهازية،

 ذلك ويقتصر الفموية الهرمونية المعالجة إلى اللجوء أيضا   يمكن. اإلصابة موضع على المستحضر تطبيق في صعوبة هناك يكون

 العد أو الفموية، الجراثيم بمضادات األمد طويل للعالج المستجيب غير كالعد الشديدة الحاالت أما. النساء لدى العد عالج على

 الفموية المعالجة إلى يلجأ قد الذي المختص الجلد طبيب إلى المبكر التحويل فتستدعي نفسية لمشاكل المرافق العد أو المتندب،

 .isotretinoin باإليزوتريتينوئين

 

 

 :rosacea الوردي حب الشباب
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 (.زؤانية تكون قد عدية إصابة مع يظهر قد ولكنه) الزؤان بظهور عادة   الوردي حب الشباب يترافق ال

 الجهازية المعالجة أو metronidazole بالميترونيدازول الموضعية للمعالجة الوردي حب الشباب في والحطاطات البثور تستجيب

 اإلريثرومايسين أو يوم/مرتين ملغ 500 بجرعة oxytetracycline تتراسيكلين األوكسي أو tetracycline بالتتراسيكلين

erythromycin استخدام ويمكن متقطع، بشكل وتكرر أسبوع 12ـ6 مدة عادة   المعالجة وتستمر يوم،/مرتين ملغ 500 بجرعة 

 هذين بأحد المعالجة تكون عندما تتراسيكلين األوكسي أو للتتراسيكلين كبديل يوم/واحدة مرة ملغ 100 بجرعة سيكلين الدوكسي

  المعندة الحاالت في أحيانا   اإليزوتريتينوئين يستخدم(. مرخص غير استطباب) الكلوي القصور في كما مناسبة غير الدوائين

 :حب الشباب عالج في المستخدمة الموضعية المستحضرات

 للعالج جيد بشكل الزؤاني حب الشباب يستجيب

 retinoids بالريتينوئيدات 

 

  للعالج الملتهبة واآلفات الزؤانية اآلفات لظهور المرافقة الحاالت من كل تستجيب بينما ،

  benzoyl peroxide بيروكسيد بالبنزويل

 

 azleaic acid اآلزلئيك حمض أو

 

 مثل الجراثيم لمضادات الموضعي بالتطبيق االلتهابي العد ويعالج

 erythromycin اإلريثرومايسين 
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 .clindamycin الكليندامايسين أو 

 

 :benzoyl peroxide بيروكسيد البنزويل

. المتوسط إلى الخفيف حب الشباب عالج في فعال وهو جيد، بشكل بيروكسيد بالبنزويل للمعالجة والملتهبة الزؤانية اآلفات تستجيب

 .تدريجية بصورة ذلك بعد زيادته وتتم األصغر العيار ذي المستحضر باستعمال عادة   المعالجة تبدأ

 بالمعالجة االستمرار مع والتقشر االحمرار ويتراجع ،(المعالجة بداية في خاصة  ) موضعيا   جلديا   تهيجا   للدواء الجانبية اآلثار تتضمن

 .أقل تطبيق بتواتر

  .الموضعية الجراثيم مضادات استخدام عندها يجب المعالجة من شهرين خالل بيروكسيد للبنزويل العدية اإلصابة تستجب لم إذا

 :azelaic acid اآلزلئيك حمض

 عالج في الموضعية والريتينوئيدات بيروكسيد للبنزويل كبديل ويستخدم واحد، بآن للزؤان ومضادة للجراثيم مضادة خواص يملك

 .المهيج التأثير من بخلوه بيروكسيد البنزويل على ويتميز ،(الوجه في خاصة  ) المتوسطة إلى الخفيفة العد حاالت

 :topical antibacterials الموضعية الجراثيم مضادات

  مستحضرات مثل الجراثيم لمضادات الموضعية المستحضرات تكون

 erythromycin اإلريثرومايسين

 clindamycin والكليندامايسين 

 tetracycline التتراسيكلينو 

 التريتينوئين أو benzoyl peroxide بيروكسيد البنزويل فعالية تفوق ال فعاليتها ولكن االلتهابي، حب الشباب عالج في فعالة 

tretinoin المتوسطة إلى الخفيفة العد حاالت معظم في. 

 يفضلون أو الفموية الجراثيم مضادات تحمل المرضى فيها يستطيع ال التي الحاالت في الموضعية الجراثيم مضادات استخدام يفضل

 .استخدامها تجنب

 وقد الجراثيم، مضادات تجاه propionibacterium acnesحب الشباب  البروبيونية جراثيم لدى المقاومة حوادث حاليا   تتزايد

 والكليندامايسين اإلريثرومايسين من كل تجاه متصالبة مقاومة تطور لوحظ

 :التالية التوجيهات باتباع المقاومة حدوث تجنب ويمكن 
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 .ممكنا   ذلك يكون عندما( اآلزلئيك وحمض بيروكسيد البنزويل مثل) الجراثيم مضادات غير أخرى أدوية استعمال

 .مختلفة وموضعية فموية جراثيم لمضادات المتزامن االستخدام تجنب

 بالبنزويل المعالجة من قصيرة بفترات العالجية الدورات وفصل الحاجة، عند متكررة عالجية لدورات الفعال الجراثيم مضاد استخدام

 .المقاومة الجراثيم على للقضاء اآلزلئيك حمض أو بيروكسيد

 (.أشهر 6 مدة المعالجة تستمر قد) المطلوبة المدة من أطول لمدة بالمعالجة االستمرار عدم

 :topical retinoids الموضعية الريتينوئيدات

 isotretinoin اإليزوتريتينوئين يستخدم

 مماكبه ويتمتع المتوسط، إلى الخفيف العد من يعانون الذين المرضى لدى االلتهابية وغير االلتهابية اآلفات لعالج الموضعي 

 أن يجب التي المعالجة من أشهر عدة بعد للدواء المثلى االستجابة وتتحقق الزؤاني، العد عالج في بفعالية retinoid الريتينوئيد

 .جديدة آفات ظهور يتوقف أن إلى تستمر

 :حب الشباب عالج في المستخدمة الفموية المستحضرات

 .كافية استجابة تحقيق في الموضعية المعالجة فشل عند للعد الجهازية المعالجة إلى يلجأ

 :oral antibacterials الفموية الجراثيم مضادات

 األدوية مع األدوية هذه مشاركة ويمكن الموضعية، المعالجة فشل حال في االلتهابي العد معالجة في الجهازية الجراثيم مضادات تفيد

 ذلك ألن واحد آن في مختلفة وموضعية جهازية جراثيم مضادات باستخدام ينصح ال ولكن بيروكسيد، البنزويل مثل للزؤان المضادة

 .الجرثومية المقاومة تطور فرص من يزيد

 األعظمي التحسن ويتحقق ،تتراسيكلين األوكسي أو التتراسيكلين حب الشبابل الجهازية المعالجة في المستخدمة اداتمضال من

 بعد التحسن غياب ويستوجب أكثر، أو سنتين لمدة المعالجة استمرار الحادة الحاالت وتتطلب المعالجة، من أشهر 6-4 بعد للحالة

 .المستخدم الجراثيم مضاد تغيير يستدعي المعالجة على أشهر 3 مرور

 أن إال يوم،/ملغ 100 بجرعة الدوائين كال يستخدم حيث للتتراسيكلين، كبدائل والمينوسيكلين سيكلين الدوكسي استخدام يمكن

 .عكوسة غير تصبغات أحيانا   يسبب قد ولكنه جرثومية مقاومة لتطوير أقل إمكانية يحمل المينوسيكلين

 المتزايدة المقاومة ولكن ،حب الشباب عالج في بديل كصاد أيضا   يوم/مرتين ملغ 500 بجرعة اإلريثرومايسين استخدام أيضا   يمكن

 .للدواء الضعيفة االستجابة تفسر قد تجاهه propionibacterium acnes جراثيم لسالالت

 :oral retinoids الفموية الريتينوئيدات

 isotretinoin اإليزوتريتينوئين يقلل

 

ر حب الشباب لعالج يستخدم وهو الدهني، اإلفراز من   والندبات، الشديد، حب الشبابو العقدي، الحويصلي لحب الشبابوا المكوَّ

 النفسية، لالضطرابات المرافق حب الشبابو الجهازية، الجراثيم بمضادات كافية عالجية لدورة المستجيب غير حب الشبابو
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 المراحل في يظهر الذي حب الشباب ألن العمر من الرابع أو الثالث العقد في النساء يصيب الذي حب الشباب لعالج أيضا   ويستخدم

 .الجراثيم بمضادات للمعالجة عادة   يستجيب ال المتأخرة

 بعد إال لديهن الحمل حدوث يحتمل اللواتي النساء لدى استخدامه تجنب يجب لذا لألجنة مشوه اإليزوتريتينوئين أن إلى اإلشارة تجدر

 .الالزمة بالمعلومات المريضة وتزويد المناسبة الحمل مانعات إعطاء

 

 (الصدفيةاألدوية الجلدية )أدوية 

 

 .الرأس فروة وعلى المنبسطة السطوح على عام بشكل ويظهر وتحرشفه، الجلد بثخانة الصداف يتصف

 كلوروكين، الهيدروكسي الكلوروكين، الليثيوم، مثل) األدوية بعض استخدام نتيجة األحيان بعض في الصدفية أعراض تظهر

 (.لألنجيوتنسين المحول األنزيم مثبطات الستيروئيدية، غير االلتهاب مضادات بيتا، المستقبالت حاصرات

 salicylic الساليسيليك حمض باستخدام فتعالج المعقدة الحاالت أما المطريات، باستخدام عادة   الصداف من الخفيفة الحاالت تعالج

acid، الفحم قطران coal tar، الديثرانول أو dithranol. 

 تبدأ. السطحية التحرشفات من التخلص لتسريع المتحرشفة والحاالت التقرن فرط حاالت جميع في الساليسيليك حمض يستخدم

 اآلثار وتعد ،6ـ3 تركيز إلى ليصل تدريجية بصورة العيار زيادة إلى بعدها ويصار 2 العيار ذات المستحضرات باستخدام المعالجة

 المستحضرات هذه طبقت ما إذا بالساليسيالت تسمم يحدث وقد جلدي، تهيج حدوث وتتضمن نسبيا   قليلة المستحضرات لهذه الجانبية

 .الجسم من واسعة مناطق على

 الفحم قطران يتميز

 

 الصداف داء عالج في ويستخدم للتحرشف ومضادة لاللتهاب مضادة خواص يملك وهو الساليسيليك، حمض من أكبر بفعالية 

 الحالة وشدة المريض تقبل على تأثيره وقوة الفحم قطران مستحضر اختيار يعتمد. المزمنة االستشرائية اإلكزيمة حاالت وبعض

 أكبر، الفحم قطران من المطلوب التركيز كان كلما سماكة أكثر اإلكزيمية أو الصدفية اإلصابة رقعة كانت فكلما اإلصابة، ومكان

 ومظهرها رائحتها أن غير الحاالت أغلب لمعالجة عام بشكل مناسبة الفحم وقطران الزنك معاجين أو الفحم قطران معاجين وتكون

 مغاطس تفيد بينما الرأس، فروة في الصداف معالجة في الشعر غسوالت وتفيد الوجه، على خاصة استخدامها من يحدان السيئين

 .االنتشار واسعة اإلصابات في القطران

 Dithranol الديثرانول يتمتع
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 بين تطبيقها مدة وتتراوح 3ـ0.1 بين المستخدمة لمستحضراته العالجية التراكيز وتتراوح الصداف، داء عالج في ممتازة بفعالية

 .دقيقة 60ـ30

 الدواء بتطبيق يوصى لذا اآلفة، حول المناطق في خاصة   شديد جلدي تهيج إحداث على قدرته بسبب بحذر الديثرانول استخدام يجب

 الذي األعظمي التركيز إلى( أيام 7 كل) تدريجية بصورة وزيادتها( 0.1) صغيرة بتراكيز باستخدامه والبدء فقط اإلصابة مكان على

 بعض يعاني قد. 0.1 من األكبر العيارات استخدام عند الجلدية الحساسية اختبار وإجراء تهيج، إحداث دون العالجية الفعالية يحقق

 ألن المعالجة من مبكر وقت في ذلك كشف ويجب منخفضة، بتراكيز استخدامه عند حتى للديثرانول تحمل عدم من المرضى

 أكثر األبيض الجلد أن إلى هنا اإلشارة وتجدر الصداف، حالة استقرار عدم إلى عندها يؤدي قد الدواء استخدام في االستمرار

 .األسمر الجلد من حساسية

 .محرقا   شعورا   يولد قد ذلك ألن الثنايا على الديثرانول تطبيق بعدم يوصى

 ،1/800 القطران بمحلول ساخن حمام للمريض يجرى حيث الديثرانول، تطبيق في Ingram’s method إينغرام طريقة اتباع يمكن

 الديثرانول معجون يطبق ثم األدنى، حدها إلى الحمامى حدوث فرصة إلنقاص UVB البنفسجية فوق لألشعة يعرض التجفيف وبعد

 .يومي بشكل العملية هذه وتكرر القطنية، الضمادات ووضع التالك بتطبيق السليم الجلد وقاية بعد اآلفة مواضع على

 اللويحي الصداف داء من المتوسطة إلى الخفيفة الحاالت في فعالة بمفردها UVB البنفسجية فوق باألشعة الضوئية المعالجة تعد

 .الشكل قطري أو المزمن

 مثل psoralen السورالين مركبات أحد فيها يشارك التي photochemotherapy الكيميائية الضوئية المعالجة تكون

 ويجب الصداف، مرضى بعض لدى فعالة UVA الموجة طويلة البنفسجية فوق لألشعة التعريض مع methoxsalen الميثوكسالين

 على تظهر التي والمخاطر الشديدة، الحروق مثل القريب المدى على تظهر التي المخاطر لتفادي دقيق بشكل المعالجة هذه تنظم أن

 .وقاية وجود عدم حال في الساد وتشكل الجلد، سرطان وتطور المبكرة، الجلد شيخوخة مثل البعيد المدى

 المختص، الطبيب إشراف تحت الصداف داء عالج في القوية الموضعية أو الجهازية القشرية الستيروئيدات استخدام يتم أن يجب

 تسرع وقد إيقافها، بمجرد لإلصابة شديد نكس يحدث ما سرعان أنه إال للمرض سريع كبت تحقيق على قدرتها من الرغم على فهي

 ظهور إلى المنتشر الصداف حاالت في القوية القشرية للستيروئيدات الموضعي االستعمال يؤدي قد. متبثّر صداف حدوث األدوية هذه

( الهيدروكورتيزون مثل) الضعيفة الموضعية القشرية الستيروئيدات استعمال المناسب من يكون لذا وجهازية، موضعية جانبية آثار

 أقوى قشري ستيروئيد استعمال عدم يجب ولكن) بالصداف الثنايا وإصابة الوجهية اإلصابات في أسابيع 4 حتى تصل قصيرة لفترة

 الرأس فروة إصابة في( البيتاميتازون مثل) األقوى القشرية الستيروئيدات واستعمال ،(الوجهية اإلصابات في 1 الهيدوكورتيزون من

 بالصداف

 

 (warts األدوية الجلدية )أدوية الثآليل
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 الثؤلول) واألرجل األيدي، عادة   يصيب الذي human papilloma virus البشري الحليمي الورم فيروس عن الثآليل تنجم

 .التناسلية الشرجية والمنطقة ،(األخمصي

 .مشوه مظهر ذات أو معندة كانت أو مؤلمة الثآليل كانت إذا إال المعالجة إلى يلجأ ال لذا تلقائي، بشكل أحيانا   الثآليل تتراجع

  المصاب، للنسيج الموضعي التحطيم على المعالجة هذه تعتمد

 salicylic acid الساليسيليك حمض ويعد

 

 لعدة الدواء تطبيق وتتطلب المفعول بطيئة عمله آلية أن إال للتقرن، الحالة خواصه من يستفاد حيث المعالجة، في األول الخيار 

 .أسابيع

 .التناسلية والشرجية الوجهية الثآليل لمعالجة استخدامه بتجنب ويوصى والمسامير، الثفن لمعالجة أيضا   الساليسيليك حمض يستخدم

 

 (اإلكزيمةاألدوية الجلدية )أدوية 

 

 التأتبية واإلكزيمة ،allergic contact بالتماس التحسسية واإلكزيمة ،irritant التهيجية اإلكزيمة هي لإلكزيمة أنماط عدة هناك

atopic، بالقرص الشبيهة واإلكزيمة discoid، األكثر النمط التأتبية اإلكزيمة تعد. اإلكزيمة لسبب تبعا   المعالجة أسلوب ويختلف 

 .والتحزز واإلنتان الجلد جفاف أعراض غالبا   وتتضمن شيوعا  



300 

 

 التعرض وتجنب المهنية، أو المنزلية المهيجات فيها بما اإلصابة في المساهمة للعوامل التعرض تجنب اإلكزيمة تدبير يتضمن

 .بالتحسس تسببها يتوقع التي أو المعروفة المحسسة للعوامل

 المصابة، المنطقة على منتظمة بصورة emollients المطريات تطبيق الناتجة المخرشة واإلكزيمة الجلد جفاف حالة تتطلب

 .أخرى بأدوية المعالجة بدأت أو الحالة تحسنت إذا حتى باستخدامها واالستمرار

 لشدة مناسبة المستخدم القشري الستيروئيد تأثير قوة تكون أن ويجب الموضعية، القشرية بالستيروئيدات أيضا   اإلكزيمة تعالج

 القوية القشرية الستيروئيدات وتستخدم والثنايا، الوجه على عادة   الخفيفة القشرية الستيروئيدات تستخدم حيث ومكانها، اإلصابة

 المترافقة اإلكزيمة وتعالج البالغين، لدى والجذع واألطراف الرأس فروة في اإلكزيمة أو المحززة أو القرصية اإلكزيمة لمعالجة

 القشرية بالستيروئيدات فتعالج السحجية اإلكزيمة حاالت أما المفعول، قوي إلى متوسط موضعي قشري بستيروئيد عادة   بإنتان

 هذه ألغلب المسبب العامل ألن المناسبة اإلنتانية العوامل مضادات أحد مع بالمشاركة المتوسط إلى الخفيف التأثير ذات الموضعية

 لإلكزيمة، األخرى المظاهر على للسيطرة أيضا   الموضعية القشرية الستيروئيدات تستخدم. المبيضات وفطور الجراثيم هو الحاالت

 اإلصابة لمكان الدائم الحك عن الناتج والتحزز القوية، القشرية الستيروئيدات بأحد البداية في تعالج اإلكزيمة من النازة فالحاالت

 عند خاصة   منتظمة بصورة للمعالجة الحاجة ومراجعة المريض حالة بمتابعة يوصى. القوية القشرية الستيروئيدات بأحد أيضا   يعالج

 (الموضعية القشرية الستيروئيدات قسم في األدوية هذه نشرات راجع. )القوية القشرية الستيروئيدات استخدام

 coal tar الفحم قطران يفيد

 

 ichthammol  امولثواإلك 

 

 .المزمنة اإلكزيمة عالج في 

 . المهدئ تأثيرها بسبب اإلكزيمة في الحكة تخفيف في antihistamines الهيستامين مضادات تفيد

 عن وأحيانا   Staphylococcus aureus الذهبية العنقودية المكورات عن ينتج ما غالبا   الذي) الجرثومي لإلنتان يمكن :اإلنتان

 األدوية استعمال ذلك ويتطلب اإلكزيمة، حالة اشتداد إلى يؤدي أن( Streptococcus pyogenes المقيحة العقدية المكورات

 المقاومة خطر إلنقاص( أيام 7) قصيرة عالجية لدورة األدوية هذه تستخدم أن ويجب ، جهازيا   أو موضعيا   للجراثيم المضادة

 أو المتوسط التأثير ذات القشرية الستيروئيدات ألحد المزامن باالستخدام المرافقة اإلكزيمة وتعالج الجلدي، والتحسس الجرثومية

 .القوي

 من مشاركة على الحاوية والمستحضرات المطرية الحمامات باستخدام ناكس أو منتشر بإنتان المترافقة اإلكزيمة معالجة يمكن

 .المطهرة بالغسوالت الرأس فروة إصابات وتعالج والمطريات، الجراثيم مضادات
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 مناسب ودواء متوسط إلى خفيف قشري ستيروئيد باستخدام المبيضات وفطور الجراثيم فيها تشترك التي مذحيةال اإلكزيمة تعالج

 .اإلنتانية للعوامل مضاد

 الفيروسات مضادات الحالة هذه في وتوصف التأتبية، لإلكزيمة مضاعفات بإحداث المنتشرة البسيط الحأل إنتانات تتسبب قد

 . الجهازية

 الرأس فروة يصيب وهو ،Malassezia furfur النخالية المالسيزية خميرة عن( الزهامية اإلكزيمة) الزهامي الجلد التهاب ينتج

 القشرية الستيروئيدات من مشاركة على الحاوية المستحضرات الحالة هذه لعالج تستخدم. والحاجبين باألنف المحيطة والمناطق

 أو ،ketoconazole الكيتوكونازول على الحاوية الشعر وغسوالت الكيتوكونازول وكريمات اإلنتانية، العوامل ومضادات الخفيفة

  coal tar الفحم قطران أو povidone iodine اليودي البوفيدون أو ،miconazole الميكونازول

 إذ األسبوع، في مرتين إلى مرة منظف شعر لغسول المتكرر بالتطبيق وتعالج الزهامي، الجلد التهاب من خفيفا   شكال   القشرة تعد

 الكيتوكونازول غسوالت هي فعالية الشعر غسوالت أكثر. دوائيا   تأثيرا   الغسول هذا يملك لم وإن القشرة من الرأس فروة ذلك يخلِّّص

 . القشرة من الشديدة الحاالت لمعالجة تستخدم وهي

 :لإلكزيمة األخرى المظاهر تدبير

 معجون على الحاوية الضمادات تطبيق ويمكن القوية، القشرية الستيروئيدات بأحد وتعالج المستمر، الحك عن التحزز ينتج: التحزز

 .القشري الستيروئيد فوق الزنك أوكسيد أو اإلكتامول

 برمنغنات استخدام ويمكن نوعية، معالجة اإلنتان وجود ويتطلب القوية، القشرية الستيروئيدات بأحد بدئيا   تعالج: النازة اإلكزيمة

 .النز توقف عند به المعالجة إيقاف ويجب والقابضة المطهرة خواصه بسبب( 1/10.000 محلول) البوتاسيوم

 القشرية الستيروئيدات إعطاء أو ضوئية معالجة تتطلب وقد المختص، الطبيب إشراف تحت تعالج :الشديدة الناكسة اإلكزيمة

 (azathioprine اآلزاثيوبرين أو ciclosporin السيكلوسبورين مثل) للمناعة الكابتة األدوية أو الجهازية

 

  ntihistamine drugsAمضادات الهيستامين

 )ادوية الجيل االول( المهدئة الهيستامين مضادات

Hydroxyzine 

 

Diphenhydramine 

 

Cyproheptadine 

 

Chlorphemiramine 

 

Trimeprazine 

Alimemazine)) 

Pheniramine 

 

Clemastine 

 

Meclizine   Triprolidine 

 

Promethazine 

 

 

 

 )ادوية الجيل الثاني( المهدئة غير الهيستامين مضادات

Acrivastine 

 

Ketotifen 

 

Terfenadine 

 

Loratadine 

 

Cetirizine 

 

 (ساعه 24_12عتبر طويل المفعولت)

 حيث( الموسمي غير) الحولي أو( hay fever الكأل حمى مثل) الفصلي األنفي التحسس معالجة في عادة   الهيستامين مضادات تفيد

 التهاب حاالت في ما حد إلى فعالية أقل تكون بينما األنف، ومخاطية العينين وحكة والتدمع، والعطاس، األنفي، السيالن أعراض تزيل

 الطريق في التحسسية األعراض لمعالجة البسودوإفدرين مثل االحتقان مضادات مع غالبا   وتشارك التحسسي، غير أو المزمن األنف

 .العلوي التنفسي
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 الحادة الحاالت تستجيب حيث الهيستامين، مضادات باستخدام معالجتها يمكن التي التحسسية الجلدية األمراض من العديد هناك

 اإلكزيمة، مع المترافقة الحكة على السيطرة في الهيستامين مضادات تفيد وقد األدوية، لهذه إيجابية بصورة الشرى من والمزمنة

 الحاالت بعض في فعالية أكثر تكون الموضعية القشرية الستيروئيدات أن إال الحشرات، ولسعات التأتبي، أو التماسي الجلد والتهاب

 (.التأتبي الجلد التهاب مثل)

 غير وسائط واشتراك المعقدة إمراضيته بسبب القصبي للربو الحادة المظاهر على ضعيفا   تأثيرا   الهيستامين مضادات تملك

 على السيتوكينات بمنافسة يقوم إذ وقائي، كعاملketotifen  الكيتوتيفين يفيد ذلك مع القصبية، العضالت تقلص في الهيستامين

 لتفاعالت مستمرا   تثبيطا   يمارس كما االلتهاب، موضع إلى اندفاعها ينقص وبالتالي للحمض المحبة والخاليا البدينة الخاليا

 للمعالجات المتحملين غير المرضى لدى خاصة   سنا   األكبر األطفال لدى منه الرضع لدى تأثيرا   أكثر الدواء يكون وقد الهيستامين،

 .األخرى

 أو الدم ضغط انخفاض على السيطرة يمكنها ال لذا الجهازي التأق حاالت في أساسيا   عالجيا   دورا   الهيستامين مضادات تملك ال

 مضادات إعطاء ويمكن الحالة، هذه في األول الدوائي الخيار اإلبينفرين ويعد الحادة، التأقية الفعل ردود مع المترافق القصبي التشنج

 مثل  الهيستامين

 chlorpheniramine الكلورفنيرامين

 

 promethazine البروميتازين أو 

 

 .للحياة المهددة المشاكل ضبط بعد ولكن لإلبينفرين مساعدة كأدوية الحقني بالطريق 

 ادوية الجيل االول

 الهيستامين مضادات من العديد يمتلك. للمسكارين المضادة والتأثيرات بالنعاس وتسببها تأثيرها فترة في الهيستامين مضادات تختلف

 السيبروهيبتادين ،diphehydramine الديفينهيدرامين ،chlorpheniramine الكلورفينيرامين مثل) القديمة

cyproheptadine )بعضها تأثير ويدوم نسبيا ، قصيرة تأثير فترة (البروميتازين مثل promethazine )ساعة 12 حتى. 

 والكلورفينرامين للتهدئة، إحداثا   األكثر البروميتازين يكون وقد متفاوتة، بدرجات التهدئة القديمة الهيستامين مضادات جميع تسبب

 الحكة تدبير في أحيانا   المهدئة الفعالية هذه من ويستفاد ،(ضئيلة بكميات الدماغي الدموي الحاجز يخترق ألنه) للتهدئة إحداثا   األقل

 .التحسس حاالت لبعض المرافقة

 التنسج فرط مرضى لدى بحذر تستخدم أن لذلك ويجب للمسكارين، مضادة واضحة فعالية المهدئة الهيستامين مضادات تمتلك

 .العفجي البوابي واالنسداد والزرق، البولي، واالحتباس الموثي،

 العالية للجرعات لألجنة مشوهة تأثيرات وجود من المخبرية الحيوانية النماذج على أجريت التي الدراسات أظهرته مما الرغم على

 تشير سريرية أدلة يوجد ال أنه إال ،(hydroxyzine والهيدروكسيزين loratadine اللوراتادين) الهيستامين مضادات بعض من

 اللوراتادين، استخدام بتجنب المصنعين بعض يوصي ذلك مع اإلنسان، لدى والدية عيوبا   الهيستامين مضادات إحداث إلى

 .الحمل من األولى الثالثة األشهر خالل والهيدروكسيزين والتيرفينادين، والسيتيريزين،
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 الوالدة حديثي الرضع لدى جانبية فعل ردود الكميات هذه تسبب وقد األم، حليب في متفاوتة بكميات الهيستامين مضادات تفرغ

 استخدام بتجنب يوصى لذا الحليب، إفراز تثبط أن للمسكارين المضادة خواصها بسبب الهيستامين لمضادات يمكن كما والخدج،

 .المرضعات لدى الهيستامين مضادات

 العصبية للجملة المثبطة األخرى األدوية تأثيرات تعزز أن يمكن الهيستامين لمضادات المهدئة التأثيرات أن إلى االنتباه يجب

 الحال هو كما مقصودة التداخالت هذه مثل تكون قد ذلك مع العامة، والمخدرات األفيونية، والمسكنات الباربيتورات، مثل المركزية

 .بدقة مراقبتها أو المشاركات هذه بتجنب عام بشكل يوصى ولكن للتخدير، التمهيد في البروميتازين استخدام عند

 ذهنيا   تيقظا   اليومي عملهم يتطلب الذين للمرضى بالنسبة خطيرا   القديمة الهيستامين مضادات تسببه الذي المهدئ التأثير يكون قد

 لدى النعاس حدوث ندرة من الرغم وعلى آخر، بدواء استبداله أو الدواء جرعة إنقاص الحالة هذه في ويجب متناسقا ، وأداء  

 وإلى النعاس حدوث إمكانية إلى األدوية هذه يستعملون الذين المرضى تنبيه يجب فإن المركنة غير الهيستامين مضادات استخدام

 .المهارية المريض نشاطات على تأثيرها

 terfenadine التيرفينادين يتسبب

 القصور في استخدامه وتجنب الدواء، من المنصوحة الجرعة تجاوز بعدم ينصح لذا خطيرة، النظميات بحدوث نادرة حاالت في 

 تطاول بوجود االشتباه أو وجود وعند ،(األخرى الشاردية االضطرابات في أو) الدم بوتاسيوم انخفاض حاالت وفي الخطير، الكبدي

 أو التيرفينادين، استقالب تثبط أو QT زمن تطيل التي األدوية مع للتيرفينادين المتزامن اإلعطاء بتجنب ينصح كما ،QT زمن في

 .فقدان غشي حدث إذا بالدواء المعالجة إيقاف ويجب النظميات، أو الشاردي التوازن في خلل لحدوث أهبة وجود عند

 :الطارئة التحسسية الحاالت

 :anaphylaxis التأق

 

 .الضغط وانخفاض القصبي والتشنج الحنجرية للوذمة وفعالة فورية معالجة anaphylactic shock التأقية الصدمة تتطلب

ع وقد التأق، لحدوث المؤدية األسباب أكثر من( والدبور النحلة لسعة خاصة  ) الحشرات لسعات تعد  البيض، مثل) محددة أغذية تسّرِّ

 بحدوث أيضا   الدوائية المنتجات بعض استعمال يترافق وقد التأق، حدوث من( البندق السوداني، الفول البقر، حليب بروتين السمك،

جة المستحضرات) التحسس إنقاص مستحضرات اللقاحات، الدم، منتجات: مثل التأق  الحيوية، الصادات ،(allergen الُمستأرِّ

 .العضلية العصبية الحاصرة األدوية الهيبارين، األخرى، الستيروئيدية غير االلتهاب ومضادات األسبرين

 وضع) الطبيعي وضعه إلى الدم ضغط وإعادة الهوائي، المجرى سالمة من التأكد التأق حاالت معالجة في األولى الخطوة تتضمن

 العضلي الحقن طريق عن األدرينالين يعطى(. اإلبينفرين) األدرينالين حقن واستخدام ،(قدميه ورفع االسترخاء بوضعية المريض

 بتركيز األدرينالين حقن من مل 0.3) مكغ 300 جرعة تكون وقد ،(1/1000 بتركيز األدرينالين حقن من مل 0.5) مكغ 500 بجرعة

 الدم، ضغط لحالة تبعا   دقائق 5 قدره بفاصل الضرورة عند الجرعة وتكرر الذاتي، الفوري االستخدام أجل من مناسبة( 1/1000

 مثل) الهيستامين مضادات وتفيد التأق، تدبير في أساسية فائدة ذا أيضا   األوكسجين يعد. التنفسية والوظيفة والنبض،

 48ـ24 لمدة وتستمر األدرينالين حقن بعد تعطى داعمة كمعالجة( ملغ 20ـ10 وبجرعة البطيء الوريدي بالحقن الكلورفينيرامين

 .النكس حدوث لمنع ساعة

 2 شادات أو الوريدي، األمينوفيلين الوريدية، السوائل إعطاء تتضمن إضافية معالجة تقديم إلى للحالة المستمر التدهور يحتاج

 وربما المساعد التنفس إجراء الضروري من يكون وقد األوكسجين، تقديم إلى إضافة   ،(التيربوتالين أو السالبوتامول) اإلرذاذ بطريق

 .اإلسعافي الرغامى فغر
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 ملغ 300ـ100 بجرعة( الصوديوم سوكسينات بشكل) الهيدروكورتيزون مثل الوريدي بالطريق المقدمة القشرية الستيروئيدات تعد

 لدى الحالة تدهور لمنع تعطى أن يجب لكن ساعات، لعدة تأثيرها بداية لتأخر نظرا   التأق لصدمة البدئي التدبير في ثانوية فائدة ذات

 .الشديدة اإلصابات في المرضى

 :angioedema الوعائية الوذمة

 

 الحديث في جاء كما واألوكسجين األدرينالين إعطاء الحالة هذه في ويجب حنجرية، وذمة وجود عند خطرة الوعائية الوذمة تكون

 الرغامي، التنبيب إجراء الضروري من يكون وقد الهيستامين، ومضادات القشرية الستيروئيدات أيضا   تعطى أن ويجب التأق، عن

 الوعائية الوذمة هجمات ينهي أن( جزئيا   منقى شكل في أو الطازجة المجمدة البالسما في) استراز C1 مثبطات الستخدام ويمكن

 األمد طويلة للوقاية عمليا   يعد ال هذا أن إال الحادة الوراثية

  drugs system espiratoryRأدوية جهاز التنفس

I  .الربو أدوية Asthma Drugs 

 Bronchodilators القصبات موسعات -1

 األدرينرجية 2البيتا منبهات/  ناهضات. أ

b2- Adrenergic agonists 

Metaproterenol Albuterol Isoproterenol 

Salmeterol Formoterol Terbutaline 

 Muscarinic antagonists الموسكارينية ضواد. ب

Ipratropium 

 

 Methyl xanthine زانتين الميثيل.  جـ

Theophylline 

 

 

 Anti-inflammatory drugs لاللتهاب المضادة األدوية. 2

 الضبوبية الكورتيكوستيرويدات. أ

Aerosol corticosteroids 

Fluticasone Beclomethasone 

 

 البدينة الخاليا انخساف مثبطات.  ب
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Mast cell degranulation inhibitors 

Cromolyn sodium 

 

Nedocromil 

 

 

 الليكوتريينات ضواد. 3

Leukotriene antagonists 

 الليكوتريين مستقبالت ضواد.  أ

Leukotriene receptor antagonists 

Montelukast Zafirlukast 

 

 ليبوكسيجيناز -/ 5 مثبطات. ب

5/- Lipooxygenase inhibitors 

Zeleuton 

 

 b2- ADRENERGIC AGONISTS األدرينرجية 2البتا منبهات/  ناهضات

 Mechanism of Action التأثير آلية

 توسع إلى مؤديا   smooth muscle الملساء العضالت في cAMP يزيد الذي(  سيكالز األدينيل)  AC زيادة b2 تنبيه يسبب

 bronchodilation القصبات

 Clinical Uses السريرية االستعماالت

 Asthma الربو

 . uterine الرحم تقلصات وارخاء(  الخاليا إلى+ K دخول تسبّب)  hyperkalemia الدم بوتاسيوم فرط معالجة

 Side Effects الجانبية التأثيرات

 . للمستقبالت down-regulation نزوال   التنظيم بسبب tolerance التحمل 

 HR القلب سرعة زيادة مثل b1 تنبيه تاثيرات بعض تالحظ 

 . skeletal muscle الهيكلية العضالت في b2 المستقبالت تنبيه بسبب tremor الرعاش 

 . العصبية واالستثارة nervousness النرفزة 

 Weakness الضعف 

 Dizziness الدوخة

 . والجلد الوجه flushing توّرد 
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 . vomiting والقياء nausea الغثيان 

 الالانتقائية – البيتا منبهات

Nonselective b2 - Agonists 

Isoproterenol ( Isuprel) 

  

 Pharmacokinetics الدوائية الحرائك

 . I V و inhalation باالستنشاق

حي  . البول في ومستقلباته parent drug األصلي الدواء طر 

 selective االنتقائية b2 البيتا منبهات

( Albuterol (Proventil , Ventolin 

 

 :الدوائية الحرائك

 استنشاق

 . urine البول في ومستقلباته األصلي الدواء يطرح

 

 

( Metaproterenol ( Alupent , Metaprel 
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  استنشاق

 first- pass hepatic metabolism بالكبد األول المرور في كبير نحو على يستقلب

 . البول في ومستقلباته األصل الدواء يطرح

Terbutaline ( Brethine) 

 

 . SC , IV , استنشاق

 . الكبد في partial جزئيا   يستقلب

 . البول في ومستقلباته األصل يطرح

Formoterol( Foradil) 

 

 استنشاق

 الكبد في يستقلب

 . والبراز البول في ومستقلباته األصل يطرح

 

 

  Salmeterol ( Serevent)  
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Inhalation 

 hepatic الكبد فييستقلب 

 . البراز في المستقبالت تطرح

 Muscarinic Antagonists الموسكارينية ضواد

Ipratropium (Atrovent) 

 

 nasal األنف وفي(  يُمت صّ  فال,  alveoli األسناخ في جدا   ionized متأين)  إنشاقا  

 الكبد في يستقلب

 . والبراز البول في ومستقلباته األصل يطرح

 : التأثير آلية

 . vagal المبهم بالعصب المتواسط القصبات تضي ق يمنع

 : السريرية االستعماالت

 . Asthma الربو

 : الجانبية التاثيرات

 . المجموعي امتصاصه نقص بسبب قليلة

 زانثين الميثيل

 Theophylline ( Elixophyllin ,Slo-phyllin,Uniphyl ,Theo-Dur , Theo24) 

PO , IV  

 الكبد في يستقلب

 . البول في ومستقلباته األصل يطرح

 : التاثير آلية
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 . cAMP مستويات فيزيد PDE يثبط

 . degranulation  إنخسافها يُنقِّص البدينة الخاليا في cAMP زيادة إن

 : السريرية االستعماالت

 ( . الربو عالج في االستعمال كثير كان)  COPD في قصبي موسع

 : Side Effects الجانبية التاثيرات

 . GIT المعوي المعدي السبيل تهيج

 . (seizures اختالجات يسبب قد)  CNS للــ منبه

 . chronotropy والسرعة ionotropy القلوصية ويزيد القلب عضلة يدخل

 skeletal muscle الهيكلية العضالت تقلّص يقوي

 

 Aerosol Corticosteroids الضبوبية الكورتيكوستيرويدات

 : تأثيرها آلية

 . vasoconstriction لألوعية ومقبضة(  البدينة الخاليا على تأثيراتها عبر ربما)  لاللتهاب مضادة خواص ذات

 : السريرية استعماالتها

 . ( اآلجل االلتهاب أثناء الهوائي المسلك سالكية على تحافظ)  الربو

 . واآلجلة الحادّة االلتهاب مراحل على تسيطر

Fluticasone(Flovent) 

 

 إنشاقا  

 . الكبد في الممتص الجزء يستقلب

 . البول في والباقي البراز في المستقلبات معظم يُطرح

 : الجانبية التأثيرات

 .Churg-Strauss syndrome 

 .Rhinitis 

2( Beclomethasone(Vancenase 



310 

 

 

intranasal  

 :الجانبية التأثيرات

 أنفية حرقة/لزعة

 headache صداع

 Mast Cell Degranulation Inhibitors البدينة الخاليا انخساف مثبطات

Cromolyn sodium ( Intal,Nasalcrom) 

 

(Nedocromil(Tilade 

 

 : الدوائية حرائك

 امتصاصهما لقلّة موضعي تأثيرهما ؛ انشاقا  

 . والبول bile الصفراء في,  تبدل بدون هما كما يطرحان

 : التأثير آلية

 البدينة الخاليا من والهيستامين الليكوتريينات إطالق منع

 :السريرية االستعماالت

 القصبي الربو من للوقاية

 . األرجي األنف التهاب من للوقاية

 . واآلجلة المبكرة االستجابتان يحصران

 : الجانبية التاثيرات
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 ضبوب/حالالت شكل على بإعطائها التهيج بسبب السعال

 Leukotriene Receptor Antagonist الليكوتريين مستقبلة ضواد

Zafirlukast (Accolate) 

 

 فمويا

 . P450 بالسيتوكروم الكبد فييستقلب 

 . البول في والباقي,  البراز في معظمه يطرح

 : التأثير آلية

 LTE4 و LTD4 مستقبلة يحصر

 : السريرية االستعماالت

 acute bronchospastic الحادة القصبي التشنج هجمات من للوقاية

 : الجانبية التأثيرات

 Headache الصداع

 Nausea الغثيان

Montelukast(Singulair) 

 

 . السابق وألية واستعماالت حرائك نفس له

 : الجانبية التأثيرات

 الصداع

 Abdominal pain البطن الم

Churg-Strauss syndrome 

 

 Lipooxygenase Inhibitors -/ 5 ليبوكسيجيناز -/ 5 مثبطات
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Zeleuton ( Zyflo) 

 فمويا

 الكبد في يستقلب

 . البول في المستقلبات تطرح

 : التأثير آلية

 . الليكوتربينات تكوين يمنع

 . القصبي التشنج هجمات من للوقاية : االستعمال

 : الجانبية التأثيرات

 Dyspepsia الهضم عسر

 Diarrhea االسهال

 Headache الصداع

II .البرد/ الزكام أدوية /Cold Medications 

 : التصنيف

 Nasal decongestants األنف احتقان مزيالت -1

 Systemic decongestants المجموعية االحتقان مزيالت. أ

Pseudoephedrine 

 

 

 Topical a - agonists الموضعية a األلفا ناهضات. ب

Phenylephrine Naphazoline Oxymetazoline 

 

2- Antihistamines 

Phenyltoloxamine Chlorpheniramine 

 

 Antitussives السعال مضادات -3

 مركزيا   المؤثرة. أ

 opiate : . Codeine األفيونية

Dextromethorphan 

 

 : Nonopiate الالأفيونية
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Chlophedianol Caramiphen Carbetapentane 

 

 Peripherally acting محيطيا   المؤثرة. ب

Benzonatate 

 

 Expectorants البلغم طاردات/  المقشّعات. 4

Guaifenesin 

 

 

 األنف احتقان مزيالت -1

 : المجموعية اإلحتقان مزيالت. أ

(Pseudoephedrine( Sudafed 

 

 : التأثير آلية

 األنفية المخاطية في vasoconstriction األوعية تضييق

 . األنف احتقان يُنقِّص التنفسية األوعية تضييق إن : االستعمال

 : الجانبية التأثيرات

 myocardial infraction القلب عضلة احتشاء وبعد الضغط فرط مرضى عند contraindicated استطباب مضادات

 . الدم ضغط يزيد ألنه hyperthyroidism أو

 Topical Decongestants الموضعية االحتقان مزيالت. ب

 .Oxymetazoline(Afrin,Dristan) 

 .Naphazoline(Privine) 

 .(Phenylephrine(Neo-Synephrine 

 nasal stuffiness األنف تيبس وتقلل المخاطية التهاب فتُنقِّص األنفية المخاطية في األوعية بتضييق األدوية هذه تعمل

 األنف احتقان إلنقاص تستعمل

 headache صداع : الجانبية تأثيراتها
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 dizziness دوخة

 tremor رعاش

 .منتظمة غير قلب ضربات

 . فجاة   إيقافها عند مرتد أنف احتقان

2 .Antihistamines 

Chlorpheniramine(Chlor-Trimeton) 

 

Phenyltoloxamine(Comhist-LA) 

 

 H1 المستقبالت على الهيستامين مع تتنافس : التاثير آلية

 sneeze reflex العطاس منعكس تنبيه تمنع

 بالهيستامين

 للموسكارين المضادة خواصها تُنقص

 القصبات توسّع وتزيد القصبية االفرازات

 : الجانبية التاثيرات

 الهدبية الحركة شلل هذه الهيستامين مضادات تسبب

 mucociliary escalator المخاطية

 . للموسكارين المضادة الجانبية التأثيرات

 . sedation التركين

 

 Antitussives السعال مضادات. 3
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Codeine 

 

 (cough center) السعال مركز في m ميو المستقبالت بتنبيه السعال يثبط

 analgesic ومسكنا   للسعال مثبطا   يستعمل

 والقياء الغثيان : الجانبية التأثيرات

 فينقص GIT الـ في m بتنبيه constipation االمساك

 . الحركية

 addiction اإلدمان

 األوعية وتتوسع القصبات فتضيق الهيستامين إطالق

 . mucus المخاط إنتاج ويزداد

Dextromethorphan(Robitussin-DM) 

 

 العالجية بالجرعات اإلدمان يسبب وال للسعال كمثبط يستعمل

 . الدماغ جذع في أخرى بآليات يعمل. الكوديين من لإلمساك إحداثا   أقل

 :الجانبية التأثيرات

 الكوديين من أقل الهيستامين يحرر

 الزائدة بالجرعة الهالوِّس

 

 

 

Carbetapentane (Rynatuss) 
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 . العليا التنفسية العداوى عن الناتج الحاد السعال يثبط

 موضعي مخدر وتأثير لألتروبين مشابه تأثير له

 لضبط استطباب مضادة والدكستروميثورفان األفيونات تكون إذ.  األطفال عند قليلة بجرعات : االستعمال

 . السعال

 . الموسكارين مضادات تاثيرات : الجانبية التاثيرات

Caramiphen ethanedisulfonate(Tuss-Ade) 

 الجانبية آثاره وله سابقه مثل يستعمل  للسعال مضاد

Caramiphen- hydrochloride 

 . تصنيعي للتشنج حال وهو باركنسون داء في يستعمل

Chlophedianol (Ulone)  

 الهيستامين بمضادات كيميائيا   متعلق للسعال مضاد

 

 أدوية السعال و المنبهات التنفسية

 : السعال معالجة 

  الهوائية للطرق العلوي الجزء من المخرشة المواد و القشع دفع غايته وقائي منعكس السعال يعد

 : السعال من نوعان يوجد 

 الهوائية الطرق من اإلفرازات يطرد مفيد سعال -1

 المدخنين سعال مثل الموضعي التخريش سببه و مفيد غير سعال -2

 : السعال منعكس طريق

 تخريش من السعال نبضات تنشأ حيث الجنب غشاء و الرئتين و الهوائية الشعب و الرغامى و الحنجرة و البلعوم في السعال مستقبالت تتوضع

 .النخاع في السعال مركز إلى المبهم في الواردة األلياف خالل تمر و التنفسية الطرق

 : المفيد غير الجاف السعال عالج 

 : إلى تقسم هي و للسعال المضادة األدوية باستعمال يتم و

 السعال منعكس منشأ تعتبر التي الحسية العصبية النهايات تثبط محيطية سعال مضادات -1
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 النخاع في السعال مركز تثبط مركزية سعال مضادات -2

I. المحيطية السعال مضادات : 

 : تتضمن و التنفسية المجاري في السعال مستقبالت من التنبيه ورود تنقص التي وهي

 السوس عرق أقراص مثل البلعوم و الحلق التهاب سببه الذي السعال من تخلص عادة و مص أقراص شكل على تعطى و المطريات (1

 الواقي المخاط إفراز يزيد الذي المنثول مثل القصبات التهاب حالة في البخار استنشاق (2

 للسعال مركزي مثبط فعل لها أن كما البنونيتات مثل موضعية مخدرة فعالية ذات أدوية (3

II. المركزية السعال مضادات : 

 .مخدرة غير و مخدرة سعال مضادات إلى تصنف و مركزي مباشر بفعل السعال تثبط أدوية هي و

 : المخدرة السعال مضادات (1

 : إلى تقسيمها يمكن

 : نسبيا   لإلدمان المسببة غير األدوية -أ

 ملغ 30 - 15 فمويا   الكودئين فوسفات

 ملغ 10 -5 فمويا   هيدروكودينون دي

 ملغ 15 - 5 بجرعة يعطى مسكن قليل فعل له فولكودئين

 : لإلدمان المسببة األدوية -ب

 : تتضمن و المدمنة خواصها بسبب الغرض لهذا االستعمال شائعة ليست

 هيدرومورفينون الدي الهيروئين، الميثادون، المورفين،

 : المخدرة غير السعال مضادات (2

 ملغ 30 -15 بجرعة فمويا   يعطى للمورفين صنعي مشتق هو و ديكستروميثورفان -أ

 األولى بالدرجة للسعال مضادة خواص ذو طبيعي أفيوني قلويد هو و ناركوتين -ب

 : األفيونية غير الصنعية المشتقات -ج

 فمويا   ملغ 20 -10 كلورفيديانول

 فمويا   ملغ 20 -10 كاربيتابنتان

 فمويا   ملغ 10 - 5 أوكسيالدين

 باركنسون لداء مضادة خواص له و فمويا   ملغ 20 - 10 كارميفين

 للسعال مثبط هيستامين مضاد هو و ديفينهيدرامين

 : المفيد السعال عالج 
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 في فعالية أكثر يصبح السعال لكن و تواترا   أقل السعال انتيابات فتصبح التنفسي السبيل إفرازات نزع تسهل التي المقشعة األدوية باستعمال يتم و

 .للمخاط الحالة العوامل و المقشعات هما رئيسيان صنفان األدوية هذه تتضمن و منها التخلص و المفرزات دفع

 المقشعات 

 

 : منبه اآلخر و مركن أحدهما نمطين إلى تقسيمها يمكن و

i. المركنة المقشعات : 

 القشع سيولة بالتالي فتزيد التنفسية الطرق في اإلفرازية الخاليا من الواقي المخاط إفراز بتنبيه الملتهبة التنفسية المخاطية تلطيف ألجل تستعمل

 السعال بفعل انقشاعه على تساعد و

 : المركنة للمقشعات أنواع عدة هنالك

 األساس فيطرح القلوي المدخر تزيد التي البوتاسيوم و الصوديوم أسيتات و البوتاسيوم و الصوديوم سيترات مثل : القلوية المقشعات -أ

 أو المخاط إذابة في األدوية هذه تساهم كما. الواقي المخاط إفراز على الغدد لهذه تنبيها   يسبب مما الهوائية الشعب في الغدد خالل من الزائد

 .انقشاعه فتسهل لزوجة و ثخانة أقل بجعله القشع

 لكنها مقيئات هي و القصبية اإلفرازات زيادة عنه ينتج منعكسا   مسببة المعدة في الحسية العصبية النهايات تنبه : المغثية المقشعات -ب

 : مثل المقيئة تحت بالجرعات هنا تستعمل

 مل 2- 0.6 بجرعة تعطى و السيفالين و االيميتين على تحتوي و الذهب عرق صبغة

 فمويا   مل 4 -2 بجرعة المستدرة جذر صبغة

 فمويا   غ 0.3 بجرعة األمونيوم كربونات و األمونيوم كلور

 غ 0.3 بجرعة تعطى و البوتاسيوم يود و الصوديوم يود تتضمن : الملحية المقشعات -ج

 : فهي لليود االستطباب مضادات أما المتمسك القشع مع المتزامن المزمن القصبات التهاب في فمويا  

 الهوائية للشعب شديدا   مخرشا   يكون حيث الحاد القصبات التهاب 

 تفعيلها يعيد مما السابقة السلية اآلفة حول المتليف النسيج إذابة على اليود أيون إمكانية بسبب( السل) التدرن

 األرجية المظاهر

 .الصداع و العين ملتحمة التهاب المعدة، التهاب األنف، التهاب اللعابية، الغدد التهاب فتشمل باليودات التسمم مظاهر أما

ii. المنبهة المقشعات : 

 :التالية التأثيرات لها و مزمن بشكل الملتهبة التنفسية المخاطية تصحيح على تعمل أدوية هي

 البلغم مقدار تنقص -1

 للرائحة مزيل فعل -2
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 خفيف مطهر فعل -3

 : تشمل و القصبات توسع و المزمن الهوائية الشعب التهاب و الرئة خراجات عالج في األدوية هذه تستعمل

  الكريزول

 الغاياكول

  التربين هيدرات

 : للمخاط الحالة العوامل 

 تتضمن و للمقشعات العالجية الكفاءة فتحسن اللزجة القصبية اإلفرازات تسييل في تساعد عوامل عن عبارة

 شكل على يستعمل و لزوجته فتنقص المخاط في الكبريت ثنائية الروابط فتح تستطيع حرة سلفهيدريل مجموعة لديه سيستئين األسيتيل -1

 القصبات منظار أو الرغامى فغر خالل من القصبية الشجرة في أو هوائية كحاللة باالستنشاق يعطى و %20 محلول

 ملغ 16 – 8 بجرعة فمويا   يعطى و المخاطي السكاريد عديد تماثر بنزع القصبي اإلفراز لزوجية ينقص البرومهيكسين -2

 القشع لزوجية ينقص كما المزمن القصبات التهاب مع عادة يتزامن الذي المخاطية الغدد تصنع فرط ينقص سيستئين ميثيل الكاربوكسي -3

 .الكبريت ثنائية الروابط بفتح

 فمويا   التريبسين و الكيموتريبسين:  األنزيمات -4

 .باالستنشاق األوكسجين منقوص ريبونوكلياز عن عبارة ألفا الدورناز

 : التنفسية المنبهات 

 : فيزيولوجية اعتبارات

 و النخاع في الموجود التنفس مركز بوساطة الحاجز الحجاب في و األضالع بين العضالت بخاصة و التنفسية العضالت حركات على السيطرة يتم

 : بآليتين المركز هذا فعالية تعديل يمكن

 : عصبي تنظيم آلية

 من إليه الواردة بالنبضات كذلك و المهاد تحت و المخية القشرة مثل األخرى العصبية المراكز من إليه الواصلة بالنبضات التنفسي المركز يتأثر

 .الدوراني الجهاز و الرئتين مثل المختلفة النسج

 : كيميائي تنظيم آلية

 .الدم باهاء بانخفاض و الدم في الكربون أوكسيد ثاني ضغط بزيادة أو األوكسجين بنقصان التنفس يتنبه

 التنفس فشل مع المتزامنة الطوارئ حاالت جميع معالجة في أساسيا   متطلبا   التنفس تنبيه يعد

 : إلى التنفسية المنبهات تصنيف يمكن

 : التنفس لمركز المباشرة المنبهات (أ

 الدوكسابرام و االيثاميفان و النيكيتاميد مثل( المنعشات) الدماغ جذع منبهات -1

 المثبط الفعل العتراض التخدير قبل الهيوسين و كاألتروبين بعضها تستعمل كما األمفيتامين و االيفيدرين و الكافئين مثل المخية المنبهات -2

 للمورفين التنفسي

 النالوكسون مثل( الميثادون و الميبريدين و المورفين) التنفسية المثبطات من المخدرة للمجموعة التنافسية الضواد -3
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 منعكس بشكل أيضا   يعمل هو و مثبطا   التنفس مركز يكون عندما فعال غير لكنه و التنفس لمركز طبيعي منبه فهو الكربون أوكسيد ثاني -4

 : المنعكس بآلية التنفسي المركز منبهات (ب

 اللوبيلين و النيكيتاميد و الكربون أوكسيد ثاني مثل األبهرية و السباتية األجسام في الكيميائية المستقبالت منبهات -1

 مثل التنفسي المركز خاصة و النخاعية للمراكز منعكسا   تنبيها   تحدث التي التنفسي للسبيل المخاطية األغشية مخرشات -2

 .للفم المخاطي الغشاء على المطبق الكحول أو العطري النشادر روح

 

 األنفية األدوية

 

 :األنفي التحسس في المستخدمة األدوية ـ1

 الهيستامين مضادات أو الموضعية األنفية القشرية الستيروئيدات باستخدام التحسسي األنف التهاب من الخفيفة الحاالت ضبط يتم

 في مؤكدة غير الجهازية األنفي االحتقان مضادات فعالية أن حين في ،(األنفي والثر والحكة العطاس توقف التي) الجهازية أو الموضعية

 الكروموغليكات أو الموضعية القشرية الستيروئيدات باستخدام األنفي واالحتقان المستديمة األعراض على السيطرة وتتم الحاالت، هذه

cromoglycate. 

 القشرية الستيروئيدات من فعالية أقل وهي األطفال، لدى التحسسي األنف التهاب معالجة في األول الخيار الكروموغليكات تشكل

 الموضعية الهيستامين مضادات من أيضا   فعالية أقل تكون وقد الموضعية،

 dimethindene + phenylephrine الديميثيندين مثل 

 

 ويمكن الفصل، حلول من أسابيع 3ـ2 قبل( hay fever الكأل حمى مثل) الفصلية التحسسية األنف التهابات في المعالجة بدء يجب

 (.perennial rhinitis الحولي األنف التهاب في سنوات لعدة تمتد قد) طويلة لفترة بالمعالجة االستمرار

 ويجب الحالة، على السيطرة باستمرار تسمح ممكنة جرعة أقل تعطى بحيث الموضعية القشرية الستيروئيدات جرعة تضبط أن يجب

 تأثيرات ظهور إلى وتؤدي الكظري الكبت خطر تزيد الموضعية القشرية الستيروئيدات من عالية بجرعات المديدة المعالجة أن إلى االنتباه



321 

 

 سوية أدنى إلى الجرعة خفض الطفل لدى النمو تباطؤ يستدعي إذ فائقة بعناية األطفال لدى المديدة المعالجة تراقب أن ويجب جهازية،

 .ممكنة فعالة

 أو النفسية الشدة حاالت في كما) خاصة حاالت في األعراض لتخفيف قصيرة لفترات الجهازية القشرية الستيروئيدات استخدام أحيانا   يمكن

 للبخاخ والسماح الشديدة المخاطية الوذمة لتخفيف القشري الستيروئيد بخاخ مع العالجية الدورة بداية في استخدامها ويمكن ،(اإلجهاد

 .األنفي التجويف باختراق

 :الموضعية األنفي االحتقان مضادات ـ2

 المضادة األنفية والبخاخات القطرات باستخدام والزكام الوعائي الحركي األنف التهاب مع المترافقة األنفي االحتقان أعراض تخفيف يمكن

 المخاطية الدموية األوعية تقبيض خالل من تأثيرها تمارس حيث أيام، 7 تتجاوز ال قصيرة لفترة للودي مقلدة أدوية على الحاوية لالحتقان

 من أنف التهاب) ارتدادي احتقان حدوث إلى تؤدي أنها األدوية هذه على يؤخذ ولكن األنفية، المخاطية في الوذمة تنقص بدورها والتي

 يدفع ما وهذا األنفي االحتقان في المؤقت الالحق واالزدياد الثانوي الوعائي التوسع إلى ذلك ويعزى بها، المعالجة إيقاف عند( دوائي منشأ

 .االحتقانية األحداث من مفرغة حلقة في والدخول جديد من االحتقان مضادات استخدام معاودة إلى المريض

  على الحاوية األنفية القطرات تعد

 ephedrine اإلفدرين

 

 .ساعات لبضع تأثيرها ويستمر للودي المقلدة األدوية مستحضرات بين من أمانا   األكثر 

  مثل األكبر الفعالية ذات الودي محاكيات استخدام لدى االرتدادي االحتقان تطور احتمال يزداد

 oxymetazoline األوكسيميتازولين
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 xylometazoline والكزيلوميتازولين

 

 أثناء استخدامها لدى الدم ضغط ارتفاع من نوبا   تسبب للودي المقلدة لألدوية لالحتقان المضادة المستحضرات جميع أن إلى االنتباه يجب

 .أوكسيداز أمينو المونو بمثبطات المعالجة

 على الحاوية األنفية القطرات تفيد بينما المخاطية، المفرزات تمييع خالل من األنفي االحتقان تخفيف في 0.9 الصوديوم كلور قطرات تفيد

 .nasal polyps األنفية السالئل في هام انكماش إحداث في القشرية الستيروئيدات

 استخدام أيضا   ذلك في يساعد وقد الحادة، اإلنتانية الحاالت أعراض تدبير في المفيدة اإلجراءات من الرطب الدافئ الهواء استنشاق يعد

 .األوكاليبتوس وزيت المنتول مثل طيارة مواد على الحاوية المستحضرات

 األدوية األذنية

  :الخارجية األذن التهاب - 1

 

 .الصماخي للجلد التهابي فعل رد هو الخارجية األذن التهاب

 .المزمن الوسطى األذن بالتهاب المستبطنة اإلصابة استبعاد الخارجية األذن التهاب بمعالجة البدء قبل يجب

 أو الجاف التنظيف أو المص بعملية الخارجية األذن لمجرى الكامل التنظيف بعد األحيان أغلب في الخارجية األذن التهاب يشفى

 الجلد إلى والغسوالت المراهم من كافية كمية وصول عدم في المعندة الحاالت في الشائعة المشكلة وتتمثل المحقنة، باستخدام

 بالقطرات المشرب الشاش من شريط إدخال على المعالجة في المثلى الطريقة تقوم. نسبيا   بلوغها يتعذر التي المناطق في المصاب

 إلى يصار مجديا   اإلجراء هذا يكن لم وإذا األلمنيوم، أسيتات محلول مثل قابضة بمادة أو القشرية الستيروئيدات على الحاوية األذنية

 .دقائق 10 لمدة المناسب المحلول من وافرة بكمية األذن مجرى وملء قطني عود باستخدام بلطف األذن مجرى تنظيف

  جهازيا   تستخدم ال التي الموضعية الحيوية الصادات استخدام يمكن

 neomycin النيومايسين مثل
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 clioquinol الكليوكينول أو 

 

 إنتانات يسبب قد األدوية لهذه المفرط االستخدام ألن واحدا   أسبوعا   استخدامها مدة تتجاوز أال ويجب إنتانية، إصابة وجود حال في 

 المادة أو الحيوي الصاد تجاه تحسس حدوث إمكانية إلى االنتباه ويجب المختص، الطبيب مراجعة وتستلزم عالجها يصعب فطرية

 الكلورامفنكول قطرات استخدام أيضا   يمكن. األمد طويل االستخدام مع تظهر قد التي المقاومة مشكلة وإلى المحلّة،

chloramphenicol ،يمكن) المرضى من 10 حوالي لدى حساسية تسبب التي غليكول البروبيلين مادة على تحتوي ولكنها األذنية 

 حيوي صاد على الحاوية المحاليل تستخدم(. مرخص غير استعمال ولكنه بديل كعالج العيني الكلورامفنكول مرهم استخدام

 على الحاوية القطرات استعمال بتجنب يوصى. واإلكزيمة االلتهاب مع اإلنتان فيها يشترك التي الحاالت لمعالجة قشري وستيروئيد

 بحذر القطرات هذه استخدام إلى األطباء من العديد يلجأ ذلك مع المثقوبة، الطبلة ذات األذن في موضعيا   أمينوغليكوزيدي حيوي صاد

 .الوسطى األذن التهاب لمعالجة الطبلة في انثقاب وجود حال في

 الخارجية األذن التهاب لمعالجة يستخدم وقد الخارجية، األذن مجرى في وجرثومي فطري كمضاد 2الخل حمض محلول يعمل

 .لإلنتان مضاد دون أو مع لاللتهاب مضاد دواء استخدام فتتطلب الشديدة الحاالت أما الخفيف،

 ويعد. الباراسيتامول مثل بسيط ألم مسكن مع جهازي حيوي صاد استخدام ويتطلب شديدا   ألما   الحاد اإلنتان يُحدث قد

 في المقاومة العنقودية المكورات جراثيم عن ناتج إنتان وجود حال في للمعالجة الدوائي الخيار flucloxacillin الفلوكلوكزاسيلين

 عالج في( األمينوغليكوزيدية الصادات أو) ciprofloxacin السيبروفلوكساسين استخدام إلى يُلجأ وقد الخارجي، السمع صماخ

 نقص أو السكري بالداء مصابا   المريض كان إذا تظهر أن يمكن التي pseudomonas الزوائف جراثيم عن الناتجة اإلنتانات

 .المناعة

 الستيروئيدات على الحاوية والمراهم الكريمات استخدام ذلك ويتطلب باإلكزيمة غالبا   األذن لمجرى المجاور األذن صيوان جلد يصاب

 .طويلة لمدة المستحضرات هذه استخدام بتجنب يوصى ولكن الموضعية، القشرية

 الحاالت معظم وتنتج الصغار، األطفال لدى الحاد لأللم شيوعا   األكثر السبب الوسطى األذن التهاب يعد :الوسطى األذن التهاب - 2

 مثل لأللم بسيط مسكن استخدام من أكثر الحالة هذه تحتاج وال للزكام، المسببة الفيروسات عن خاص وبشكل الفيروسات عن

 .الباراسيتامول

 فتكون الموضعية المعالجة أما األلم، ومسكنات الجهازية الحيوية الصادات باستخدام الحاد الجرثومي الوسطى األذن التهاب يعالج

 الجهازي الحيوي الصاد اختيار في الطبل غشاء انثقاب حال في للمفرزات الجرثومي الفحص ويفيد الحالة، هذه في فعالة غير

 .المناسب

  مثل الحيوية الصادات بأحد وقائية معالجة اتباع يمكن

  trimethoprim التريميثوبريم
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 erythromycin اإلريثرومايسين أو

 

 .الناكس الحاد الوسطى األذن التهاب حاالت في الشتاء أشهر خالل 

 األطفال من 10 حوالي لدى( اإلفرازي الوسطى األذن التهاب أو الصمغية األذن) االنصباب مع المترافق الوسطى األذن التهاب يظهر

 الحالة هذه استمرت إذا ولكن جهازي، حيوي صاد استخدام عادة   الحالة هذه تتطلب وال مشقوق، بحنك المصابين األطفال من 90و

 والذي األمد طويل سمعي قصور حدوث من خوفا   والمتابعة للتقييم المشفى إلى عندئذ الطفل إحالة يجب شهرين أو شهر من أكثر

 التهاب أنواع بعض عن مسؤولة المعندة أو المعالجة غير الصمغية األذن حالة تكون وقد الطفل، لدى اللغة تطور من يؤخر أن يمكن

 .المزمن الوسطى األذن

 والعظم والكيراتين الحطام على تعيش وهي انتهازية، بأنها المزمن الوسطى األذن التهاب في المعزولة الدقيقة العضويات تتصف

 المص بأنبوب بالتنظيف تامة بصورة سنوات عدة استمرت التي اإلنتانات شفاء يمكن. والخشّاء الوسطى األذن في المتواجد النخري

 لتحديد مسحة أخذ المعالجة بدء قبل ويجب جهازية، حيوية صادات استعمال المزمن لإلنتان الحاد االشتداد يتطلب وقد األذني،

 Pseudomonas الزنجارية الزوائف وجود ويتطلب له، تتحسس الذي الحيوي الصاد ومعرفة الموجودة الدقيقة العضوية

aeruginosa المتقلبات وأنواع Proteus للمحتويات الموضعي اإلنضار يُتبع وقد الحقني، بالطريق الحيوية الصادات استعمال 

 خاصة بصورة ذلك تطبيق ويمكن الخارجية، األذن التهاب في كما الشاش من أشرطة باستعمال الوسطى األذن ومحتويات الصماخية

 .الخشاء أجواف إنتانات في

 من العديد يلجأ ذلك مع األذن، طبلة في انثقاب وجود حال في لألذن السامة الحيوية بالصادات الموضعية المعالجة بتجنب يوصى

 البوليميكسينات أو( neomycin النيومايسين مثل) األمينوغليكوزيدية الصادات على الحاوية األذنية القطرات استخدام إلى األطباء

polymyxins السمعية السمية خطر أن باعتبار الجهازية، الحيوية الصادات باستخدام الوسطى األذن التهاب معالجة فشل حال في 

 .ذاتها بحد القطرات استخدام عن الناتج الخطر من أكبر الوسطى األذن في القيح وجود عن الناتج

ن طبيعي مفرز الصمالخ :الصمالخ إزالة - 3  .الصماخي للجلد واقية طبقة يؤّمِّ

 المحقنة استخدام تجنب عام بشكل ويفضل األذن، لطبلة الصحيحة الرؤية مع تدخل أو صمما   أحدث إذا إال الصمالخ إزالة إلى يلجأ ال

 إذا أو األذن، في سابقة عملية إجراء أو األذن، طبلة انثقاب أو الناكس، الخارجية األذن بالتهاب لإلصابة مرضية سيرة وجود عند

 .فقط واحدة بأذن يسمع المريض كان

 وفعالة وآمنة بسيطة عالجات باستخدام الضرورة عند الحقن قبل الصمالخ تطرية ويمكن الفاتر، الماء بحقن الصمالخ إزالة يمكن

 الصمالخ كتلة كانت وإذا األذنية، اللوز زيت أو الزيتون زيت قطرات األذنية، الصوديوم بيكربونات قطرات مثل الكلفة ومنخفضة

 للجلد تهييجا   أقل بأنها السابقة المستحضرات وتتميز الحقن، قبل أيام لبضعة يوميا   مرتين القطرات استخدام يمكن ومنحشرة قاسية

 .العضوية المذيبات على الحاوية المستحضرات من الصماخي
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 األدوية العينية

 

 العين مستحضرات عطاءإ

 االستعمال متعددة والمستحضرات الوحيدة؛ الجرعة عبوات استخدام ويفضل. إعدادها عند عقيمة العين مستحضرات تكون أن يجب

 تجنب ذلك ويشمل المحتويات، تلوث لمنع خاصة بعناية األخذ يجب استعمالها وعند للميكروبات مضادة حافظة مواد على تحتوي

 .األخرى األسطح أو والعين المطبق بين المالمسة

. واحدة قطرة فيه تستل جيب لتكوين أسفل إلى برفق السفلي الجفن بشد وذلك السفلي الملتحمي الكيس في عادة تستّل العين وقطرات

 بنفس العين مرهم من صغيرة كمية وتوضع. دقيقة 2-1 لمدة واألفضل ممكنة، مدة ألطول التستيل بعد مغلقة العين تبقى أن ويجب

 .انتشاره على يساعد بالعين والطرف بسرعة يذوب والمرهم الطريقة؛

 أحدهما تعقب عندما ومفيض تخفيف يحدث قد الوقت، نفس في العين قطرات من مختلفين نوعين إلى حاجة هناك تكون وعندما

 .النوعين استعمال بين دقائق 5 فترة انتظار ويجب مباشرة؛ األخرى

 الدمعي الكيس لضغط اإلصبع باستعمال العين، لقطرة الموضعي االستعمال بعد يحدث قد الذي المجموعي، االمتصاص تقليل ويمكن

 .الدمعية األنفية القناة خالل من القطرات مرور إحصار في يساعد وهذا. القطرات تستيل بعد األقل على دقيقة لمدة اإلنسي الموق عند

 النصح توجيه ويجب عابرا ؛ الغالب في ويكون اإلبصار في زغللة يسبب قد العين مستحضرات استعمال. مهارة تتطلب أعمال أداء

 .واضحا   إبصارهم يصبح حتى السيارات قيادة أو اآلالت تشغيل مثل مهارة تتطلب بأعمال القيام بعدم للمرضى

 للعدوى المضادة األدوية

 معالجتها ويمكن العين في شائعة حادة عداوى كلها العين باطن والتهاب القرنية والتهاب الملتحمة والتهاب الجفون التهاب إن

 والمجموعية الموضعية المعالجة كال يكون المثال سبيل على البنية بالمكورات الملتحمة كالتهاب الحاالت بعض في ولكن. موضعيا  

 باطن والتهاب القرنية التهاب أن حين في العنقوديات، سببه يكون ما كثيرا   والملتحمة الجفون والتهاب. ضروريا   للعدوى المضادة

 وعلى. للجراثيم المضادة العين قطرة أو بمرهم يعالج الجرثومي الجفون والتهاب. فطريا   أو فيروسيا   أو جرثوميا   يكون قد العين

 أمد من تقصر للعدوى المضادة المعالجة أن إال تلقائيا   تنصرف قد الحادة الجرثومي الملتحمة التهاب حاالت أغلب أن من الرغم

. مساء   العين ومرهم نهارا   للجراثيم المضادة العين بقطرات يعالج المعدي الملتحمة والتهاب. المضاعفات من وتقي العدوى عملية

 .فورية متخصصة معالجة يتطلب القرنية والتهاب. األرجى أو الفيروسي الملتحمة لتهابا تعني قد الضعيفة واالستجابة

 

  Gentamicin  جنتاميسين
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 من وغيرها البنية والنيسيرية الزنجارية، الزائفة ضد خاص نشاط وله الطيف واسع للجراثيم مبيد غليكوزيد أمينو حيوي مضاد

 واحتمال مجموعي امتصاص إلى الموضعي االستعمال يؤدي وقد. الملتحمة التهاب أو الجفون التهاب في تتورط قد التي الجراثيم

 .ضائرة تأثيرات

 idoxuridine أيدوكسوريدين

 

 حديثة الظهارة عداوى ضد فعال وهو. البسيط الهربس فيروس عن الناتج القرنية التهاب معالجة في يستعمل للفيروسات مضاد 

 بصورة العين قطرة وضع ويجب. أسبوعين أو أسبوع خالل نهائيا   تنصرف وقد أسبوع خالل للمعالجة تستجيب قد وهذه. المصدر

 المعالجة وقف فيجب أيام، 7 خالل تفريج يحدث لم إذا ولكن ناجحة؛ عالجية نتيجة وتحقيق مرتفعا   بالتركيز لالحتفاظ متكررة

 .اسيكلوفير مثل الفيروسات بمضادات المجموعية وللمعالجة. بديلة معالجة إلى واللجوء

  Silver nitrate  الفضة نترات

 

 . الفضة بأيونات الجراثيم بروتينات ترسيب إلى للجراثيم المضاد نشاطها ويرجع. للعدوى موضعي مضاد

 : تتراسكلين

 

 المتدثرات وأغلب البنية، النيسيرية فيها بما الغرام والسلبية اإليجابية الجراثيم من العديد ضد نشاط له الطيف واسع حيوي مضاد 

 عن الناتجة القرنية والتهاب الملتحمة والتهاب الجفون التهاب في يستعمل العيني والتتراسيكلين. والملتوية والمفطورة والريكتسية

 الوليدي الرمد اتقاء وفي التراخومية المتدثرة تسببها التي التراخوما معالجة في أيضا   التتراسيكلين يستعمل كما. حساسة جراثيم

 .التراخومية والمتدثرة البنية النيسيرية تسببه الذي
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 Gentamicin جنتاميسين

 

 كبدائل تعمل أن يمكن األدوية من العديد وهناك. جرثومي لمضاد ممثل :الجنتاميسين

 %0.3( كسلفات) جنتاميسين محلول، للعين، قطرة

 . المجموعية العداوى الجرثومي؛ الملتحمة التهاب الجفون؛ التهاب : االستعماالت

 الحيوية المضادات من أمينوغليكوزيد لمجموعة الحساسية فرط :االستعمال موانع

 إفراز حدث إذا أوقف الفطريات؛ وتشمل مقاومة كائنات وظهور الجلد حساسية إلى يؤدي قد طويلة لمدة االستعمال : االحتياطات

 األلم في سورة أو التهاب أو قيحي

 : اإلعطاء

 على السيطرة عند التكرار ويخفض ساعتين، كل واحدة قطرة والطفل البالغ العين، في بالتستيل المتوسطة، إلى الخفيفة العدوى

 الشفاء تمام بعد ساعة 48 لمدة استمر ثم العدوى،

 استمر ثم العدوى، على السيطرة عند التكرار ويخفض ساعة، كل واحدة قطرة والطفل البالغ العين، في بالتستيل الوخيمة، العدوى

 الشفاء تمام بعد ساعة 48 لمدة

 الجلد التهاب حكة، لسعة، ، حرقان:  الضائرة التأثيرات

 Idoxuridine ايدوكسوريدين

  

 كبدائل تعمل أن يمكن األدوية من العديد وهناك. فيروسي لمضاد ممثل االيدوكسوريدين

 %0.1 ايدوكسوريدين محلول، للعين، قطرة

 %0.2 ايدوكسوريدين للعين، مرهم

 بسيط هربس عن ناتج ملتحمي قرني التهاب أو القرنية التهاب : االستعماالت

 البوريك حمض على يحتوي عيني مستحضر مع الوقت نفس في االستعمال ، الحمل : االستعمال موانع

 المعالجة، مدة أو مرات تتجاوز ال القرنية؛ يتلف قد المفرط أو المدى طويل االستعمال القرنية؛ في عميق وجودتقرح : االحتياطات

 الوقت نفس في كورتيكوستيرويد استعمال أيام؛ 7 خالل انفراج يحدث لم إذا أوقفه

 : اإلعطاء
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 يخفض ليال ، ساعتين وكل بالنهار ساعة كل واحدة قطرة والطفل البالغ العين، في بالتستيل البسيط، الهربس حالة في القرنية التهاب

 الشفاء؛ تمام بعد أيام 5-3 لمدة يستمر ثم ليال ، ساعات 4 وكل نهارا   ساعتين كل واحدة قطرة إلى العدوى على السيطرة عند التكرار

 يوما   21 للمعالجة مدة أقصى

 ومرة النهار خالل ساعات 4 كل المرهم من واحدة مرة والطفل البالغ العين، في بالوضع البسيط، الهربس حالة في القرنية التهاب

 يوما   21 للمعالجة مدة أقصى الشفاء؛ تمام بعد أيام 5-3 لمدة يستمر ثم ،(مرات 5) ليال   واحدة

 أرجية تفاعالت ونادرا   حكة؛ الضوء، رهاب التهاب، وذمة، الملتحمة، التهاب ألم، تهيج، حك، حرقان، أحيانا   : الضائرة التأثيرات

 Silver nitrate الفضة نترات

 

 %1 الفضة نترات محلول ، للعين قطرة

 متاح غير التتراسيكلين كان إذا البنية، للنيسيرية نتيجة الوليدي الرمد اتقاء : االستعماالت

 التلوين لمنع العين من بالقرب الجلد من القطرة فائض امسح المركزة؛ القديمة القطرة استعمال تجنب : االحتياطات

 : اإلعطاء

 عين كل في قطرتان معقم، بشاش العينين تنظيف بعد الوالدة عند الوليد العين، في بالتستيل الوليدي، الملتحمة التهاب اتقاء

 وكي الجلد، لون تبدل إلى يؤدي قد االستعمال تكرار الملتحمة؛ في خفيف التهاب المخاطي؛ والغشاء الجلد تهيج : الضائرة التأثيرات

 اإلبصار وفقد القرنية

 Tetracycline hydrochloride التتراسيكلين هيدروكلوريد

 

 كبدائل تعمل أن يمكن األدوية من العديد وهناك.  جرثومي لمضاد ممثل التتراسيكلين

 %1 التتراسيكلين هيدروكلوريد ، للعين مرهم

 الملتحمة التهاب اتقاء المتوطنة؛ المناطق في للتراخوما الجموعية المعالجة بالعين؛ السطحية الجرثومية العدوى:  االستعماالت

 التراخومية والمتدثرة البنية بالنيسيرية الوليدي

 الحيوية المضادات من التتراسيكلين لمجموعة الحساسية فرط : االستعمال موانع
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 الحساسة غير الكائنات نمو زيادة إلى يؤدي قد طويلة لمدة االستعمال : االحتياطات

 : اإلعطاء

 يوميا   مرات 4-3 واحدة مرة المرهم يوضع سنوات 8 سن فوق والطفل البالغ العين، في بالوضع السطحية، الجرثومية العدوى

 في واحدة مرة المرهم يوضع معقم، بشاش العينين تنظيف بعد الوالدة عند الوليد العين، في بالوضع الوليدي، الملتحمة التهاب اتقاء

 المرهم انتشار على للمساعدة برفق ودلك الجفون اغلق عين؛ كل

 مرة أو يوما   15 لمدة يوميا   مرتين إما عين كل في واحدة مرة والطفل البالغ العين، في بالوضع المتقطعة المعالجة ، التراخوما

 الضرورة عند يكرر عام، كل متوالية أشهر 6 لمدة شهر كل أيام، 10 لمدة يوميا   واحدة

 األقل على أسابيع 6 لمدة يوميا   مرتين عين كل في واحدة مرة والطفل البالغ العين، في بالوضع كثيفة، مستمرة معالجة التراخوما،

 حرقان ، لسعة نادرا   طفح؛ : الضائرة التأثيرات

 لاللتهاب المضادة األدوية

 فقد احتمال إلى يؤدي قد المالئم غير االستعمال أن حيث عيون طبيب إشراف تحت إال العينية الكورتيكوستيرويدات تستعمل أال يجب

 إلى وتحويلها البسيط للهربس ظهارية آفة وتفاقم وساد،( بسيط مزمن زرق) المفتوحة الزاوية زرق تتضمن واألخطار. اإلبصار

 العين فقد وحتى باإلبصار اإلضرار احتمال مع القرنية، في دائم تندب من يتبعها وما قرنية قرحة

  مثل والكورتيكوستيرويدات

 Prednisolone  البريدنيزولون

 

 إجراء بعد العين التهاب لخفض أيضا   تستعمل وهي. الصلبة والتهاب العنبية التهاب وتشمل االلتهاب حاالت معالجة في مفيدة 

 تكون أن ويجب. فطرية أو فيروسية أو جرثومية عدوى وجود احتمال استبعاد يجب عيني كورتيكوستيرويد استعمال وقبل. عمليات

 أن فيجب تجنبها، يمكن وال( أسابيع 6 من أكثر) طويلة لفترة المعالجة كانت وإذا ممكن؛ وقت ألقصر فعالة جرعة بأقل المعالجة

 .االنتكاس لتجنب تدريجيا   العيني الكورتيكوستيرويد عن االمتناع يكون

 Prednisolone sodium phosphate نيزولون البريد صوديوم فوسفات

  : البريدنيزولون
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 كبدائل تعمل أن يمكن األدوية من العديد وهناك. لكورتيكوستيرويد ممثل

 %0.5 نيزولون البريد صوديوم فوسفات محلول، للعين، قطرة

 وأرجية التهابية تفاعالت خبيث مرض العين؛ اللتهاب األمد قصيرة موضعية معالجة : االستعماالت

 زرق الهربسي؛ القرنية التهاب بسبب مشخصة غير" حمراء عين" : االستعمال موانع

 كظري كبت خطر أيام؛ 7 خالل تحسن يحدث لم إذا المعالجة أوقف الملتحمة؛ أو بالقرنية عدوى القرنية، ترقق الساد؛:  االحتياطات

 األطفال في طويلة لمدة االستعمال بعد

 : اإلعطاء

 فقط عيون طبيب إشراف تحت يستعمل : مالحظة

 االلتهاب على السيطرة عند التكرار ويخفض ساعة، 2-1 كل واحدة قطرة والطفل البالغ العين، في بالتستيل ، العين التهاب

 توسع زرق، ساد، البصري، بالعصب تلف ،(القرنية ترقق بسبب) القرنية التئام في اختالل ثانوية؛ عينية عدوى : الضائرة التأثيرات

 ولسعة حرقان وتشمل الحساسية لفرط متأخرة تفاعالت منقط، ظهاري قرني التهاب الجفن، تدلي الحدقة،

 الموضعي التخدير أدوية

. والملتحمة القـرنية تشمل التي القصيرة الجراحية ولإلجراءات العين في البسيطة لإلجراءات الموضعي التخدير أدوية تستعمل

 التتركائين باستعمال يوصى وال. أكثر أو دقيقة 15 لمدة يستمر سريع موضعي تخدير يقدم ،%0.5 عيني كمحلول مـتاح تتراكائين،

 .طويلة لمدة أو إشراف بدون

 Tetracaine hydrochloride التتراكائين هيدروكلوريد

 

 كبدائل تعمل أن يمكن األدوية من العديد وهناك. موضعي لمخدر ممثل التتراكائين

 %0.5 التتراكائين هيدروكلوريد محلول، للعين، قطرة

 والملتحمة للقرنية المفعول قصير موضعي تخدير : االستعماالت

 العين عدوى أو العين التهاب االستر؛ نوع من الموضعي التخدير ألدوية الحساسية فرط:  االستعمال موانع

 يجب ؛(القرنية التئام تأخر تندب، بالقرنية، دائمة عتامة وخيم، قرني التهاب يسبب) طويلة لفترة االستعمال تجنب : االحتياطات

 تماما   اإلحساس استعادة يتم حتى الجرثومي والتلوث الغبار من العين حماية

 : اإلعطاء

 واحدة قطرة والطفل البالغ العين، في بالتستيل موضعي، تخدير

 أرجية تفاعالت تحدث قد ونادرا ، احمرار؛ لسعة، حرقان، : الضائرة التأثيرات
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 للزرق المضادة األدوية

 يكاد الضغط وارتفاع. اإلبصار لفقد يؤدي قد الذي البصري العصب بتلف وينتهي المقلة داخل الضغط بارتفاع عادة الزرق يرتبط

 الزرق) الزاوية مفتوح المزمن الزرق هي شيوعا   الحاالت وأكثر. تسربه ثبات مع المائي، الخلط تدفق انخفاض دائما   سببه يكون

 وعلى. كثيرا   تتقدم حتى بأعراض مصحوبة غير عادة الحالة وتكون تدريجيا   المقلة داخل الضغط فيها يرتفع التي( البسيط المزمن

 تأخرت وإذا المقلة؛ داخل الضغط في سريع ارتفاع عن تنتج طارئة كحالة عادة يحدث الزاوية مغلق الزرق فإن ذلك، من العكس

 تلف عالمات بدون المقلة داخل الضغط فيها يرتفع حالة هي العين ضغط وفرط. المزمن الزاوية مغلق الزرق يصبح فقد المعالجة،

 .البصري العصب

 الجسم من المائي الخلط إفراز خفض وتشمل مختلفة بآليات المقلة داخل الضغط تخفض الزرق معالجة في المستعملة واألدوية

 لمحصر الموضعي التطبيق تشمل المستعملة الزرق مضادة واألدوية. التربيق شبكة بفتح المائي الخلط تدفق زيادة أو الهدبي،

 اإلعطاء يستعمل وقد اإليبينيفرين؛ مثل الودي محاكيات أو للحدقة، مضيق أو ،(بيتا األدريني المستقبل مناهض) بيتا   مستقبل

 .كمساعد الكربونية األنهيدراز لمثبط المجموعي

 التيمولول

 

 والمداومة البدئية للمعالجة المختار الدواء عادة هو البيتا ومحصر. المائي الخلط إفراز يخفض اختياري غير بيتا لمستقبالت محصر 

 الودي ومحاكي للحدقة، مضيق استعمال فيمكن مطلوبا   المقلة داخل الضغط خفض من مزيد كان وإذا. المزمن الزاوية مفتوح للزرق

 للحدقة مضيق مع التيمولول يستعمل أن يجب الزاوية، مغلق زرق وفي. التيمولول مع الكـربونية لالنهيدراز مجموعي مثبط أو

 لبعض بالنسبة بحذر البيتا لمستقبالت عيني محصر استعمال فيجب الحدوث، محتمل المجموعي االمتصاص كان ولما. وحده وليس

 .األشخاص

 البيلوكاربين مثل الحدقة ومضيق

 

 يستعمل وهو. التربيق شبكة ويفتح الهدبية، والعضلة للقزحية العاصرة العضلة يقبض اللالودّي، محاكي تأثيره خالل من يعمل الذي

 لألنهيدراز مجموعي مثبط أو اإليبينيفرين البيتا، لمستقبالت محصر مع لزم، إذا أو وحده، إما الزاوية مفتوح المزمن الزرق في

 ال ولكن الجراحي؛ التدخل قبل الزاوية انسداد لزرق حادة نوبة في مجموعي أسيتازوالميد مع البيلوكاربين ويستعمل. الكربونية

 للبيلوكاربين مجموعي امتصاص يحدث وقد. خلفية قزحية التصاقات تكون خطر بسبب الجراحة بعد البيلوكاربين باستعمال ينصح

 .مسكارينية ضائرة تأثيرات عند وينتج موضعيا   المستعمل

 شبكة خالل من تدفقه وزيادة المائي الخلط إنتاج معدل خفض طريق عن يعمل ربما (اإلدرينالين) اإليبينيفرين الودي، محاكي والدواء

 في الكربونية لالنهيدراز مجموعي مثبط أو البيتا لمستقبالت محصر أو للحدقة، مضيق مع عادة اإليبينيفرين ويستعمل. التربيق

 إال الزاوية انسداد لزرق ممنوع استعماله فإن أيضا ، للحدقة موسع اإليبينيفرين كان لما ولكن الزاوية؛ مفتوح المزمن الزرق معالجة

 .القزحية قطع إجراء تم قد كان إذا
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 وهو. العين داخل الضغط يخفض وبذلك العين، في الكربونية االنهيدراز خفض طريق عن المائي الخلط إنتاج يخفض واألسيتازوالميد

. موضعيا   تستعمل التي الزرق مضادة باألدوية للمعالجة المستجيب غير الزاوية مفتوح المزمن الزرق في كمساعد مجموعيا   يستعمل

 الدموي العد ترصد فيجب تجنبها يمكن ال المعالجة كانت إذا ولكن زوالميد، باألسيتا المدى طويلة المعالجة باستعمال عادة يوصى وال

 الزاوية، انسداد زرق من الحادة للنوبه العاجلة المعالجة من كجزء أيضا   األسيتازوالميد يستعمل كما. البالزما في الكهارل وتركيز

 .الحالة تدهور يخفى قد ألنه المزمن الزاوية انسداد زرق في استعماله عدم يجب ولكن

 الحدقة مضيقات

 Pilocarpine البيلوكاربين

 

 كبدائل تعمل أن يمكن األدوية من العديد وهناك. الحدقة لمضيق ممثل البيلوكاربين

 %4 ،%2 البيلوكاربين نترات ؛%4 ،%2 البيلوكاربين هيدروكلوريد محلول، للعين، قطرة

 توسيع تأثير لمعادلة الحاد؛ الزاوية انسداد لزرق العاجلة المعالجة العين؛ ضغط فرط الزاوية، مفتوح مزمن زرق:  االستعماالت

 العيني الفحص أو الجراحة أثر على الهدبية العضلة وشلل الحدقة

 الحاد االلتهاب الثانوي؛ الزرق أنواع بعض األمامية، العنبية التهاب الحاد، العنبية التهاب الحاد، القزحية التهاب : االستعمال موانع

 (خلفية قزحية التصاقات حدوث خطر بسبب) الزاوية انسداد جراحات بعد به ينصح ال العين؛ من األمامية القطعة في

 المعالجة وفي الزاوية مفتوح المزمن الزرق في العين داخل الضغط ترصد القرنية؛ أو الملتحمة تلف الشبكية، مرض : االحتياطات

 إذا المعالجة أوقف الباركنسونية؛ مرض البولي، السبيل انسداد هضمية، قرحة ربو، الدم، ضغط فرط قلبي، مرض المدى؛ طويلة

 مجموعى تسمم أعراض ظهرت

 تشغيل مثل مهارة تتطلب بأعمال القيام تجنب. التكيف تشنج يسبب قد الظالم؛ مع التكيف في صعوبة يسبب. مهارة تتطلب أعمال

 واضحا   اإلبصار يصبح حتى القيادة أو اآلالت

 : اإلعطاء

 يوميا   مرات 4 إلي يصل لما( %4 أو %2) واحدة قطرة البالغ العين، في بالتستيل الزاوية، مفتوح مزمن زرق

 قطرة ثم دقيقة، 60-30 لمدة دقائق 10 كل( %2) واحدة قطرة البالغ العين، في بالتستيل الجراحة، قبل الزاوية مغلق حاد زرق

 العين داخل الضغط ينخفض حتى ساعات 3-1 كل واحدة

 قرني التهاب ملتحمي، وعائي احتقان بالجبهة؛ ألم نظر، قصر دموع، هدبي، تشنج إبصار، زغللة بالعين، ألم : الضائرة التأثيرات

 طويلة؛ لمدة االستعمال بعد بالعدسة عتامات حدثت الحاالت؛ بعض في حدثت الحدقة إحصار وزيادة الزجاجي بالجسم نزف سطحي،

 إسهال قئ، غثيان، عرق، لعاب، رئوية؛ وذمة قصبي، تشنج القلب، تسرع الدم، ضغط فرط وتشمل مجموعية تأثيرات ونادرا  

 

 

 



333 

 

 البيتا مستقبالت محصرات

 Timolol تيمولول

 

 كبدائل تعمل أن يمكن األدوية من العديد وهناك. بيتا مستقبالت لمحصر ممثل التيمولول

 %0.5 ،%0.25( كماليات) تيمولول محلول، للعين، قطرة

 الثانوى الزرق حاالت بعض العدسة، عديم زرق الزاوية، مفتوح مزمن زرق العين؛ ضغط فرط : االستعماالت

 الهوائية المسالك انسداد مرض ربو، القلب؛ احصار القلب، بطء للمعالجة، المستجيب غير القلب فشل : االستعمال موانع

 : اإلعطاء

 قطرة البالغ العين، في بالتستيل الثانوي، الزرق حاالت بعض العدسة، عديم زرق الزاوية، مفتوح مزمن زرق العين، ضغط ارتفاع

 يوميا   مرتين( %0.5 أو %0.25) واحدة

 القرنية، التهاب بالملتحمة، عابر التهاب أرجي، جفني التهاب عابر، جفاف حمامي، حك، ألم، حرقان، لسعة، : الضائرة التأثيرات

 األجهزة على وبخاصة االمتصاص عقب تحدث قد مجموعية تأثيرات الجفن؛ تدلي الرؤية، ازدواج القرنية، حساسية انخفاض

 المركزي العصبي والجهاز الوعائية والقلبية الرئوية

 الودي محاكيات

 Epinephrine (adrenaline( أدرينالين) إيبينيفرين)

 

 األساسية القائمة في المدرجة األدوية إتاحة يمكن ال عندما يستعمل تكميلي دواء إيبينيفرين

 %1 ،%0.5( كهيدروكلوريد) إيبينيفرين محلول، للعين، قطرة

 . القلب توقف ؛(1.3 القسم) تأق العين؛ ضغط فرط الزاوية، مفتوح مزمن زرق : االستعماالت

 القزحية قطع إجراء تم قد كان إذا إال الزاوية، انسداد زرق : االستعمال موانع

 السكري داء المخ، شرايين تصلب الدرقية، فرط القلب، تسرع النظم، اضطراب الدم، أم بالقلب، مرض الدم، ضغط فرط : االحتياطات

 : اإلعطاء
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 يوميا   مرتين إلى مرة (%1 أو %0.5) واحدة قطرة البالغ العين، في بالتستيل الزاوية، مفتوح مزمن زرق

 حساسية زيادة وأحيانا بالجبهة؛ ألم أو صداع الملتحمة، تبيغ بالعين، ألم الضوء، رهاب اإلبصار، زغللة لسعة، : الضائرة التأثيرات

 التأثيرات العدسة؛ انعدام حالة في البقعة ووذمة الملتحمة تلون طويلة، لفترة االستعمال بعد موضعية؛ جلدية وتفاعالت الملتحمة

 اضطراب الدم، ضغط فرط القلب، تسرع يحدث قد ولكن عادية، بجرعات الموضعي االستخدام حالة في نادرة المجموعية الضائرة

 العرق زيادة دوخة، النظم،

 الكربونية األنهيدراز مثبطات

 Acetazolamide أسيتازوالميد

 

 غرام ميلي 250 أسيتازوالميد أقراص،

 حاد لزرق للجراحة السابقة المعالجة من كجزء الثانوي، الزرق الزاوية، مفتوح المزمن الزرق معالجة في كمساعد : االستعماالت

 الزاوية مغلق

 نقص الدم، بوتاسيوم نقص ؛(التدهور يخفي قد) المزمن الزاوية انسداد زرق للسلفوناميدات؛ الحساسية فرط : االستعمال موانع

 .وخيم كبدي اختالل كلوي اختالل الدم؛ كلور فرط حماض الدم، صوديوم

 : الجرعات تقدير

 جرعات على مقسمة يوميا غرام 1-0.5 البالغ الفم، طريق عن ثانوي، زرق الزاوية، مفتوح مزمن زرق

 عطش، اكتئاب؛ تهيج، إرهاق، دوخة، صداع، بيغ، مذل، الشهية، فقد المذاق؛ اضطراب إسهال، قئ، غثيان، : الضائرة التأثيرات

 واضطرابات وتخليط، نعاس، وأحيانا المدى؛ طويلة المعالجة عند الكهارل واضطرابات أيضي حماض الشهوة؛ انخفاض بوال،

 ندرة وتشمل الدم اضطرابات كلوية، حصوات عادية، غير كبد وظائف مدممة، بيلة سكرية، بيلة أسود، تغوط شرى، السمع،

 عابر نظر قصر حاالت حدثت تسممي؛ بشروي ونخر جونسون ـ ستيفنز متالزمة ويشمل طفح الصفيحات، وقلة المحببات

 الهدبية العضلة ومشالت الحدقة موسعات

 توسع وتسبب للحدقة المضيقة العضالت تشل كولين، لألستيل الكولينية التأثيرات إحصار طريق عن المسكارين، مضادة األدوية

 المسنين في وبخاصة الزاوية انسداد زرق إلي الحدقة توسع يؤدي وقد. التكيف شلل مسببة الهدبي الجسم عضالت تشل كما حدقةال

 الموسعة األدوية من أكبر تركيزات إلي حاجة عادة هناك تكون للقزحية، داكن تلون لديهم الذين المرضى وفي. النظر طوال أو

 .الجرعة زيادة من الحذر توخي ويجب للحدقة

 العين، انكسار قياس إجراءات في الهدبي الجسم عضلة في شلل الحداث يستعمل المفعول طويل للمسكارين مضاد دواء األتروبين

 العين اضطرابات معالجة في خلفية التصاقات تكون ولمنع الحدقة أو الهدبية العضلة لتثبيت أيضا يستعمل كما. األطفال في وبخاصة

 .العنبية أو القزحية التهاب مثل االلتهابية
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 Atropine sulfate األتروبين سلفات

 

 %1 ،%0.5 ،%0.1 األتروبين سلفات محلول، للعين، قطرة

 كتمهيد العين؛ انكسار قياس إجراءات في الهدبي الجسم عضلة في شلل إحداث العنبية؛ التهاب القزحية، التهاب : االستعماالت

 . للتشنج مضاد ؛ الفسفورية العضوية بالمواد تسمم ؛ للتخدير

 الزاوية انسداد زرق : االستعمال موانع

 حالة في مجموعية تأثيرات خطر النظر؛ طوال أو المسنين في وبخاصة الزاوية، انسداد زرق من حادة نوبة يسبب قد : االحتياطات

 العين مرهم يفضل ـ أشهر 3 من أقل الرضع في العين قطرة

 حتى القيادة، أو اآلالت تشغيل مثل مهارة، تتطلب بأعمال تقم ال. االبصار في وزغللة للضوء حساسية يسبب قد. مهارة تتطلب أعمال

 واضحا   اإلبصار يصبح

 : اإلعطاء

 يومين أو يوم لمدة يوميا مرتين( %1) واحدة قطرة البالغ العين، في بالتستيل االنكسار، قياس إلجراء الهدبي الجسم عضلة شلل

 5-1 ،(%0.1) واحدة سنة ـ أشهر 3 ، أشهر 3 من أقل الطفل بساعة؛ الفحص قبل( %1) واحدة قطرة واحدة مرة أو اإلجراء قبل

 الفحص قبل أخرى جرعة مع الفحص قبل أيام 3-1 لمدة يوميا مرتين واحدة قطرة ،(%1-0.5) سنوات 5 فوق ،%0.5-0.1 سنوات

 بساعة

 قطرة الطفل يوميا ؛ مرات 4 إلى تصل( %1 أو %0.5) واحدة قطرة البالغ العين، في بالتستيل العنبية، التهاب القزحية، التهاب

 .يوميا   مرات 3 إلى تصل (%1 أو %0.5) واحدة

 وذمة تحدث قد تبيغ، موضعي، تهيج طويلة، لفترة اإلعطاء عند العين؛ ضغط في عابر وارتفاع عابرة لسعة : الضائرة التأثيرات

 .والمسنين السن صغار في مجموعي تسمم يحدث قد تالمسي؛ جلدي التهاب الملتحمة؛ والتهاب

 

 اللثة والتهاب الفموية التقرحات أدوية

 :الفموية التقرحات

 

 أو السرطانة، أو اإلنتانات، أو الناكس، القالع أو ،(والكيميائية الفيزيائية) الرضوح عن الفموية المخاطية في التقرحات تنتج

 .الدوائية المعالجة أو الدموية، االضطرابات أو المعوية، المعدية األمراض أو الغذائي، العوز أو الجلدية، االضطرابات
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 جانب إلى نوعية معالجة يتطلب االضطرابات هذه معظم إن إذ الفموية، التقرحات فيها تظهر حالة كل في التشخيص من التأكد يجب

 القرحة حالة وتتطلب االلتهابية، المظاهر تخفيف أو األلم تخفيف أو المتقرحة المنطقة حماية إلى تهدف التي الموضعية المعالجة

 إصابة بوجود عندها لالشتباه المشفى إلى عاجلة بصورة المريض إحالة أسابيع 3 عن تزيد لمدة المعندة المفسرة غير الفموية

 .الفم في سرطانية

 آالم تخفيف في والتيمول الغليسيرول وغسوالت الدافئ بالماء المحضرة البسيطة الملحية الغسوالت تفيد: البسيطة الغسوالت -1

 .واالنزعاج بالتورم الشعور يزول أن إلى متكرر بشكل وتستخدم الرضحية، التقرحات

 ومستحضرات povidone iodine اليودي والبوفيدون chlorhexidine الكلورهيكزيدين غسوالت تفيد: المطهرة الغسوالت -2

 األمونيوم ومركبات( triclosan التريكلوزان ،phenyl phenol فنول الفينيل) الفنولية كالمركبات األخرى المطهرة العوامل

 على القضاء في( benzoxonium chloride بنزوكزونيوم كلوريد ،cetrimonium bromide السيتريمونيوم بروميد) الرباعية

 .المخاطية التقرحات عن الناتجة الثانوية الجرثومية اإلنتانات

 .اليود من هامة كمية امتصاص إلى يؤدي ذلك ألن يوم 14 عن تزيد لمدة اليودي البوفيدون غسوالت تستخدم أال يجب

 على الدواء تبقي بحيث triamcinolone التريامسينولون على الحاوية المعاجين تصمم :الموضعية القشرية الستيروئيدات -3

 في التقرحية اآلفات من العديد معالجة في عادة   المستحضرات هذه وتستخدم اآلفة، اختراق له تسمح كافية لفترة المخاطية مع تماس

 .التقرح سبب عن النظر بغض المرض فترة واختصار األعراض تخفيف في عادة   وتفيد الفموية، المخاطية

 الفم التهاب األخرى، الرضحية والتقرحات السنية البدالت تحدثها التي التقرحات حاالت في القشرية الستيروئيدات تطبيق يمكن

 التهاب) الزاوي الفم والتهاب الجغرافي، واللسان الفم، والتهاب التقرحي، اللثة والتهاب األكّال، المنبسط الحزاز الناكس، التقرحي

 (.والصوار الشفة

 وذلك المعالجة لهذه استجابتها من الرغم على الحلئية التقرحات لمعالجة الموضعية القشرية الستيروئيدات استعمال تجنب يجب

 بدقة الفموية التقرحات يشخص أن المعالج الطبيب على يترتب لذا المضيف، استجابة كبت نتيجة الحأل فيروس انتشار إمكانية بسبب

 .الموضعية القشرية بالستيروئيدات المعالجة بدء قبل

 : الموضعية المسكنات -4

 benzydamine البنزيدامين غسوالت تستخدم

 

 وجود عند خاصة   األخرى بالطرق تسكينها يصعب التي الفموية التقرحات ألم لتخفيف موضعي مخدر على الحاوية المص وحبوب 

 الفم مخاطية عبر النفوذ على بقدرته ـ الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات من وهو ـ البنزيدامين هيدروكلوريد يتمتع. قالعية إصابة

 .لاللتهاب والمضاد لأللم المسكن تأثيره يمارس حيث المصاب النسيج في والتركز

 الفموية الصحة على والمحافظة األسنان تنظيف إهمال بسبب اللويحات تراكم عن أساسي بشكل اللثة التهاب ينتج :اللثة التهاب

 واإلصابة التغذية، وضعف الفموية، الحمل مانعات واستعمال والبلوغ، كالحمل، الحالة هذه تفاقم في عوامل عدة وتسهم جيدة، بحالة

 تنسج فرط تسبب أن والفينيتوئين الكالسيوم قنوات حاصرات مثل األدوية لبعض ويمكن المناعة، وضعف المرضية، الحاالت ببعض

 بهذه المعالجة عند يتطور ما غالبا   الذي اللثة بالتهاب وتسببها تراكمها إمكانية ويعزز اللويحات إزالة صعوبة من يزيد ما وهذا اللثة

 .األدوية

 الغسوالت واستعمال السنية الخيوط واستعمال األسنان بتفريش الفموية الصحة على بالمحافظة البسيط اللثة التهاب من الوقاية يمكن

 أما المتشكل، القلح وبإزالة الكلورهيكزيدين، مثل اللويحات لتشكل مضادة مواد على الحاوية والغسوالت األسنان ومعاجين المطهرة،
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 المعالجة تفيد وقد التغذية، وتحسين مناسبة فيتامينية إضافات باستخدام فتعالج والنياسين C الفيتامين عوز عن الناتجة الحاالت

 معاجين يصف أن األسنان لطبيب ويمكن اإلياس، خالل يتطور قد الذي التوسفي اللثة التهاب عالج في الهرمونية باإلعاضة

 .اللثة على مباشرة تطبق التي القشرية الستيروئيدات

 :chlorhexidine الكلورهيكزيدين -1 

 

 اللويحات تشكل على السيطرة بهدف األسنان ومعاجين الفموية الغسوالت في غلوكونات ملح بشكل الكلورهيكزيدين يستخدم 

 .المتفشية والنخور السنية الداعمة النسج أمراض معالجة في ويفيد اللثة، والتهاب

 وبالنسج غرام، وسلبية إيجابية للجراثيم الجرثومية بالسطوح باالرتباط له تسمح التي الشرجبية طبيعته عن الدواء فعالية تنتج

 .مستمرة بصورة تأثيره ليمارس الزمن مع والتحرر الفموي التجويف في والرخوة الصلبة

 .التذوق حس في تغيرات وحدوث القلح، تشكل زيادة األسنان، تصبغ في للكلورهيكزيدين األساسي الجانبي التأثير يتمثل

 :للكلورهكزيدين العالجية االستعماالت

 :األمد قصيرة التطبيقات -1

 .السنية الداعمة النسج جراحة بعد الشفاء طور

 .السنية األجهزة واستعمال الثالثة، الرحى قلع الفك، كسور الفموية، الجراحة بعد الشفاء طور

 .الدم تجرثم إمكانية إلنقاص للجراحة السابق االستعمال

 .القالعية التقرحات معالجة

 .السنية األجهزة الستعمال المرافق الفم التهاب معالجة

 .الحاد المواتي التقرحي اللثة التهاب معالجة

 (:شهور 4-3 كل) األمد قصير المتقطع التطبيق -2

 .السنية األجهزة الستعمال المرافق المتكرر الفم التهاب

 .السنية الداعمة النسج صحة على المحافظة العناية في مساعد عامل

 .النخور لتطور كبيرة إمكانية وجود

 .األسنان زرع

 :األمد طويلة التطبيقات -3

 نقي زرع الحساسية، الكلى، أمراض الصفيحات، قلة الناعور، البيض، قلة المحببات، ندرة) الضعيف الصحي الوضع ذوي المرضى

 (.اإليدز العظام،
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 (.الشعاعية المعالجة للمناعة، الكابتة األدوية للخاليا، السامة األدوية) عالجي منشأ من ألخطار المعرضون المرضى

 (.العضلية الوظيفة أو الحركية القدرة اضطراب الجلد، تصلب المفاصل، التهاب) جسديا   المعاقون المرضى

 :األخرى المطهرة الغسوالت

 ما الفعالية هذه أن إال اللثة والتهاب اللويحات تشكل على السيطرة في تفيد وقد مطهرة بفعالية أساسي بشكل الفنولية المركبات تتمتع

 لغسوالت ليس حين في اللويحات، لتشكل كمضادة معتدلة فعالية ذات فهي الرباعية األمونيوم مركبات أما مؤكدة، غير تزال

 .اللويحات لتراكم مثبطة فعالية اليودي البوفيدون

 الفموية الفطرية اإلنتانات مضادات

 

 األدوية استخدام إلى الحاجة وعند الفموية، الفطرية اإلنتانات عالج في المستخدمة للعوامل الموضعية األشكال القسم هذا يتضمن

 في الفيروسات ومضادات الفطور ومضادات الجراثيم مضادات أقسام في وتوجيهاتها األدوية هذه نشرات إلى الرجوع يمكن الجهازية

 .اإلنتانية العوامل مضادات زمرة

 تمتد مختلفة أدوية الحالة هذه لمعالجة وتتوفر شيوعا ، الفموية الفطرية اإلنتانات أنماط أكثر candidiasis المبيضات داء يعد

 .أسبوعين مدة عادة   بها المعالجة

 يسبب قد ولكن الفموي، المبيضات داء حاالت أغلب في جدا   فعاال   مص حبوب بشكل المقدم clotrimazole الكلوتريمازول يكون

 أو مص حبوب إعطاء يفضل لذا كبديا ، التهابا   نادرة حاالت في يحدث وقد الكبدية لألنزيمات البالسمية التراكيز في ارتفاعا   بلعه عند

 .كبدية سمية لحدوث كبير خطر لديه أو كبدي مرض من يعاني المريض كان إذا nystatin النيستاتين من فموية غسوالت

 مضادة جهازية معالجة تقديم يمكن اإليدز مرضى لدى الحال هو كما الصعبة الحاالت أو المبيضات داء من المنتشرة الحاالت في

 النيستاتين مع مشاركته ويمكن يوم/ملغ 200 بجرعة فمويا   ketoconazole الكيتوكونازول الحالة هذه في ويعطى للفطور،

 بجرعة فمويا   المقدم fluconazole الفلوكونازول يفيد وقد كبدية، سمية بحدوث يتسبب قد ولكنه األمر، لزم إذا الموضعي

 المعالجة عند منه أقل به المعالجة عند كبدية عيوب حدوث خطر ويكون الفموي المبيضات داء معالجة في يوم/ملغ 200ـ100

 بديال   يوم/ملغ 200 بجرعة itraconazole اإليتراكونازول يكون األدوية بهذه للمعالجة مقاوما   اإلنتان كان وإذا بالكيتوكونازول،

 . مناسبا  

 ستيروئيدي مركب مع فطري مضاد الحاالت هذه مثل في ويطبق المنبسط، الحزاز مع الفموية المبيضات داء ظهور الشائع من

 داء من للوقاية الفموي المنبسط بالحزاز المصابين للمرضى موضعي ستيروئيد مع الكلوتريمازول إعطاء اقترح وقد موضعيا ،

 .المبيضات

 .الفموي المبيضات داء في عالجية فوائد أيضا   الفموية الكلورهيكزيدين لغسوالت يكون قد أخيرا ،

 الفموي، البيض الطوقيات داء) الفموي التجويف في المبيضات إنتانات لمعالجة المستخدمة األدوية أكثر الموضعي النيستاتين يعد 

 .المناعة منقوصي المرضى لدى للوقاية ويستخدم ،(األسنان بدالت عن الناتج الفم التهاب السالق،

 10 لمدة بالمعالجة واالستمرار المستحضر بلع قبل دقائق 5 لمدة المصابة الفم جوانب على النيستاتين تماس على المحافظة يجب

 .ساعة 48بـ السريرية األعراض اختفاء بعد ما إلى أو األقل على أيام

 clotrimazole الكلوتريمازول
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 إذ مص، أقراص بشكل البلعومي الفموي المبيضات داء لمعالجة موضعيا   يطبق النيستاتين، من استساغة وأكثر فعاال   بديال   يعد 

 يعد. للفطور المضادة فعاليته ويمارس تدريجي بشكل منها ليتحرر الفموية بالمخاطية الدواء بارتباط البطيء الحل يسمح

 .اإليدز مرضى لدى المبيضات داء معالجة في المختار الدواء الكلوتريمازول

 :miconazole الميكونازول

 على اللطيف بالتدليك الموضعية مستحضراته وتستخدم الموضعي، بالتطبيق الفموية الفطرية اإلنتانات عالج في الفعالة األدوية من 

 األمر لالمتصاص قابل النيستاتين خالف على وهو ممكنة، فترة أطول المصابة المنطقة مع تماس على بإبقائها أو المصابة المنطقة

 طويلة لمدة االستخدام عند إسهاال   الدواء يسبب قد. دوائية تداخالت حدوث إمكانية إلى االنتباه يستدعي الذي

 

 مضادات النخور

 

 :الفلوريدات

 .الموضعي بالفلور والمعالجة الجهازي بالفلور المعالجة هما السنية النخور من الوقاية بهدف بالفلور للمعالجة رئيسيان نوعان هناك

 :الجهازي الفلور

 متاحة غير الماء فلورة تكون عندما لكن السنية، النخور ضد واضحة حماية الشرب مياه في المثالي بالتركيز الفلور وجود يؤمن

 الجرعة وتحدد الجهازي، للفلور كمصدر الفلور على الحاوية المستحضرات استخدام يمكن( اآلبار مياه على االعتماد حال في كما)

 .الشرب مياه في الفلور وتركيز الطفل عمر على اعتمادا   المستحضرات هذه من الصحيحة

 جرعة تحديد ألن أشهر 6 عمر من بدءا   الفلور على الحاوية المستحضرات إعطاء يبدأ بأن األسنان لطب األمريكية الجميعة توصي

 التأثر سريعة تكون الدائمة الداخلية األسنان ألن جدا   حرجة مسألة يعد أشهر 6 عمر وحتى الوالدة بين ما لألطفال المستحضرات هذه

 .المرحلة هذه في الفلوري باالنسمام

 مباشرة غير بصورة أو القطارة باستعمال مباشرة تعطى إذا الصغار األطفال إلى الفلور إلعطاء مالءمة األكثر الشكل القطرات تعد

 لديهم ظهرت والذين سنا   األكبر لألطفال بالنسبة أما ،(العصير أو الحليب) المشروبات أو( الحبوب مثل) األطعمة إلى إضافتها عبر

 عندما موضعيا   وتأثيرا   تبلع عندما جهازيا   تأثيرا   الوقت بنفس تعطي التي األقراص أو المضغوطات باستعمال فيوصى اللبنية األسنان

 .األسنان تالمس

 :الموضعي الفلور

 إنقاص في فعالية أكثر ٪0.2 الصوديوم فلور بمحلول واحدة دقيقة لمدة أسبوعيا   مرتين األسنان غسل أن الدراسات بعض بينت

 اليومي االستعمال فعالية نفس تقريبا   وله ،٪10 القصديري فلور باستخدام السنية العيادة في المطبقة السنوية المعالجة من النخور

 تمديدا   أكثر بمحاليل واحدة دقيقة لمدة لألسنان اليومي الغسل أن الالحقة الدراسات بعض بينت ولكن الفلورية، األسنان لمعاجين

 .النخور ضد أكبر حماية يؤمن (الصوديوم فلور من 0.05٪)

 فعالة لكونها كبيرة بصورة الغسوالت هذه استخدام اتسع وقد ٪40ـ30 بحدود النخور معدل الفلورية الغسوالت استخدام يخفض

 ينبه أن األسنان طبيب على ويجب فوق، وما سنوات 6 بعمر األشخاص على استخدامها يقتصر ولكن نسبيا ، ورخيصة وآمنة،

 .الفعالية على الحصول لضمان الفم في واحدة دقيقة لمدة المستحضرات هذه إبقاء وإلى الغسول بلع تجنب إلى المريض



340 

 

  hematologyامراض الدم

 

 ما هو فقر الدم

( هو أكثر أمراض الدم شيوعا ، والذي يصيب ماليين في العالم سنويا . وفقر الدم هي حالة من انخفاض تركيز Anemiaفقر الدم )

( في الدم، وفي معظم األحيان انخفاض عدد كريات الدم الحمراء. لفقر الدم أسباب عديدة وأكثرها Hemoglobinالهيموغلوبين )

 شهرة نقص الحديد، ويؤدي فقر الدم ألعراض عديدة ابتداء من التعب واالرهاق وحتى ضيق النفس.

ب فقر الدم. غالبا  ما يتم تشخيص فقر الدم عند اجراء اختبارات الدم عالج فقر الدم هو أمر مختلف من حالة ألخرى ويتغير وفقا  لسب

ألسباب أخرى غير فقر الدم، لذا فان فقر الدم غالبا  ما يكون تعبيرا  عن مرض ما وال يمكن االكتفاء بتشخيص فقر الدم انما يجب 

 معرفة السبب من ورائه.

 أسباب فقر الدم

 أهم األسباب لفقر الدم هي:(. انظر أدناهتصنيفها وفقا  لعدة معايير ) اسباب فقر الدم عديدة وكثيرة، ويُمكن

للحديد أهمية كبيرة في بناء كريات الدم الحمراء وخاصة  بناء  (:Iron Deficiency Anemia) فقر الدم بعوز الحديد

أسباب عديدة لنقص الحديد مثل البروتين الذي يحمل األوكسجين في كريات الدم الحمراء. توجد -( Hemoglobinالهيموغلوبين )

نقصه في التغذية، غزارة الحيض، سوء االمتصاص في األمعاء، فقدان الدم. عند نقص الحديد يوجد خلل في بناء الهيموغلوبين 

نقص  ولذلك تقل نسبته في الدم، وبالتالي تقل كمية األوكسجين التي تحملها كريات الدم الحمراء مما يؤدي ألعراض فقر الدم. يُعتبر

 الحديد السبب األكثر شيوعا  لفقر الدم.

 

 

 

 (:Thalassemia) التالسيميا

 

مرض وراثي يؤدي لخلل في بناء غشاء كريات الدم الحمراء، مما يسبب خلل في بناء هذه الخاليا ويؤدي النحاللها في األوعية  

ة أنواع، وفقا  للخلل الوراثي. نشير الى أن األعراض الدموية. يبرز التالسيميا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وله عد
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والمضاعفات تتغير تبعا  لنوع التالسيميا، فبعض األنواع تكون عديمة األعراض والبعض االخر يؤدي ألعراض ومضاعفات شديدة 

 تلزم العالج بنقل الدم الدائم.

عدة. حيث يقوم السرطان باحتالل النخاع العظمي ويضر  : العديد من أنواع السرطان تسبب فقر الدم، ويحدث ذلك ألسبابالسرطان

بانتاج كريات الدم الحمراء، أو يُفرز مواد تسبب انحالل كريات الدم الحمراء. كما أن السرطان يعتبر من االمراض المزمنة التي 

 تسبب فقر الدم.

العديد من الخاليا في الجسم، وخاصة   في بناء 12يشترك الفيتامين ب  (:Vitamin B12 Deficiency) 12 نقص الفيتامين ب

يؤدي لفقر الدم اثر خلل في انتاج كريات الدم الحمراء في النخاع العظمي. اضافة  لذلك فان من  12خاليا الدم. نقص في الفيتامين ب 

قر الدم لنقص يعاني من هذا النقص قد يوجد لديه خلل في انتاج كريات الدم البيضاء وصفائح الدم. توجد أعراض أخرى عدا ف

(. أي ، أو داء األمعاء االلتهابي12قلته في الطعام، سوء امتصاص فيتامين ب والتي تتعلق بسبب نقص الفيتامين ) 12الفيتامين ب 

بحد ذاته ليس بمرض انما يدل على وجود مرض اخر يجب تشخيصه وعالجه. من ابرز أسباب نقص  12أن نقص الفيتامين ب 

 (.Pernicious Anemiaلدم الوبيل )هو فقر ا 12الفيامين ب 

، فان نقص الحمض الفوليك هو 12كما هي الحال في نقص الفيتامين ب  (:Folic Acid Deficiency) نقص الحمض الفوليك

نتيجة لمرض اخر ويجب البحث عنه. يدخل الحمض الفوليك في بناء الخاليا وتتأثر كريات الدم من نقصه بحيث يقل انتاجها في 

العظمي مما يسبب فقر الدم. كذلك نالحظ أعراض أخرى مرافقة ألعراض فقر الدم في حال نقص الحمض الفوليك نظرا  ألنه النخاع 

 يدخل في بناء خاليا أخرى، وكذلك أعراض السبب لنقص الحمض الفوليك.

 :األدوية

 

ة قد تؤثر على النخاع العظمي وتسبب فقر الدم العديد من األدوية قد تسبب فقر الدم، وذلك من خالل تأثيرات عديدة. بعض األدوي 

والمثال على ذلك هو العالج الكيميائي. أدوية أخرى تسبب انحالل كريات الدم  -بسبب عدم قدرة النخاع العظمي على انتاج كريات الدم

(Hemolysisوذلك من خالل انتاج الجسم ألجسام مضادة لكريات الدم تحت تأثير األدوية ،)- لمثال بعض المضادات على سبيل ا

 الحيوية.

هي متالزمة تحدث اثر تغييرات في الجينات  (:MDS- Myelodysplastic Syndrome) النخاعي متالزمة خلل التنسج

والصبغيات وتؤدي لخلل في تنسج وانتاج كريات الدم بشكل عام، ويبرز فيها فقر الدم نظرا  لهذا الخلل. تصيب المتالزمة كبار السن 

 لسرطان الدم في حال عدم عالجها.وقد تؤدي 

أحد أهم األسباب لفقر الدم ومن المهم الشك به في حال فقر الدم لدى كبار السن وخاصة   (:Lymphoma) سرطان الغدد اللمفاوية

الخاليا الضرر المباشر للنخاع العظمي من خالل احتالل  –الدم المزمن. يسبب سرطان الغدد اللمفاوية فقر الدم بعدة اليات   فقر

السرطانية للنخاع العظمي، افراز أجسام مضادة لكريات الدم الحمراء، تضخم الطحال مما يؤدي النحالل كريات الدم الحمراء بشكل 

 مفرط وغيرها من امكانيات.

 (:Aplastic Anemia) فقر الدم الالتنسجي
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في النخاع العظمي، وغالبا  بقية خاليا الدم. فقر الدم هو مرض نادر قد يصيب صغار السن ويؤدي لعدم تنسج كريات الدم الحمراء  

 الالتنسجي مرض من الصعب عالجه ويتم عالجه باألدوية الكيميائية.

تؤدي لفقر الدم. على سبيل  –خاصة  المزمنة  –العديد من األمراض العدوائية  (:Infectious Disease) األمراض العدوائية

(، داء السل، فيروسات الهيربس HIV- Human Immundefeciency Virus)المثال فيروس عوز المناعة البشري 

(Herpes Virus.فيروسات الكبد من نوع ب وسي وغيرها عديدة ،) 

 –: حالة فقدان الدم أو النزيف قد تؤدي لفقر الدم، خاصة  اذا كان فقدان الدم مزمنا . يمكن أن يفقد االنسان الدم بعدة طرق فقدان الدم

الحوادث، النزيف الداخلي في الجهاز الهضمي اثر القرح، غزارة الحيض لدى االناث، سرطان يؤدي للنزيف، البواسير االصابات، 

 وغيرها من أسباب عديدة.

الرصاص مادة سامة وقد تؤدي لفقر الدم والصابة جهاز األعصاب المركزي عند التعرض لها بكمبات كثيرة.  (:Lead) الرصاص

م من خالل ضرر للنخاع العظمي، ويمكن التعرض للرصاص في العمل حيث وجد سابقا  في العديد من أنواع يؤدي الرصاص لفقر الد

 الدهان، ويوجد حالياص في بعض ورشات العمل.

 (:Sickle Cell Anemia) فقر الدم المنجلي

 

وانحاللها في الدم والطحال. كما أن  مرض وراثي يؤدي لخلل في كريات الدم الحمراء، بحيث تتخذ شكل المناجل مما يؤدي لتحطمها 

يُعتبر فقر الدم المنجلي مرض شاق  هذه الكريات المنجلية تسد األوعية الدموية وتسبب نوبات من االقفار في جميع أنحاء الجسم. 

دماغ، العين الصدر، القلب، األصابع، األعضاء التناسلية، ال –وأعراضه شديدة، وتتميز نوباته بحاالت اقفار في أعضاء الجسم 

 وغيرها.

 (:G6PD Deficiency) فقر الدم الناتج عن عوز انزيم سداسي فوسفات الغلوكوز النازع للهيدروجين

 

(. G6PD مرض وراثي يُعرف باسم الفوال ينتشر في منطقة الشرق األوسط ويؤدي لنقص في االنزيم المذكور أعاله )معروف باسم 

 ألوبتالجينالتي قد تبدأ باالنحالل عند تعرضها لعدة امور مثل الفول، بعض األدوية )مثل اهذا النقص يسبب خلل في كريات الدم و
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المرضى ال يستطيعون التعرض للفول أبدا . في حال  معظموبعض المضادات الحيوية(، األمراض العدوائية وغيرها. لذا نالحظ أن 

 التعرض لهذه األمور يبدأ انحالل الدم مما يؤدي لنوبات فقر الدم، األلم البطني، الحرارو المرتفعة، اليرقان وغيرها من أعراض.

 (:AIHA- Autoimmune Hemolytic Anemia) الدم االنحاللي بالمناعة الذاتية فقر

 

(، والذي يؤدي النتاج أجسام مضادة لكريات أي تلقائي( أو غير معروفة )السرطان، األدويةذو أسباب معروفة ) مرض مناعة ذاتي 

الدم الحمراء. تتصل هذه األجسام بكريات الدم الحمراء وتؤدي لتدميرها في األوعية الدموية أو في الطحال على يد خاليا جهاز 

 المناعة.

 أسباب أخرى:

 الشديد قد يؤدي لتدمير خاليا الدم وانحاللها.ارتفاع ضغط الدم 

 صمامات القلب االصطناعية المستخدمة لعالج أمراض صمامات القلب قد تدمر كريات الدم الحمراء وتسبب انحاللها.

 الحمل يسبب فقر الدم بسبب نقص الحديد أو اسباب أخرى.

 .Spherocytosis،  Eliptocytosis –أمراض وراثية تضر غشاء كريات الدم الحمراء 

 االلتهابات واألمراض الحادة لدى األطفال قد تسبب فقر الدم.

: العديد من األمراض المزمنة تسبب فقر الدم، وذلك اثر افراز بعض المواد التي تخل بانتاج كريات الدم الحمراء. األمراض المزمنة

 ( وغيرها.صة  قصور الغدة الدرقيةخاتشمل هذه األمراض أمراض الكبد، فشل الكلى، أمراض الغدة الدرقية )

 : مثل سموم العنكبوت أو الثعابين التي تؤدي النحالل الدم.السموم

(: يؤدي لفقر الدم من خالل ضرر للنخاع العظمي وافقاده قدرته على انتاج كريات الدم Radiotherapy)العالج باألشعة   

 الحمراء.

عه المختلفة أيضا  من أسباب فقر الدم، ويمكن أن يؤدي لذلك بعدة اليات (: سرطان الدم على أنواLeukemia) سرطان الدم  

 مشابهة لسرطان الغدد اللمفاوية.

 أعراض فقر الدم

يؤدي فقر الدم ألعراض غير نوعية ومن الصعب تشخيص فقر الدم من خالل األعراض فقط. لدى الكثيرين يكون فقر الدم عديم 

ألن الهيموغلوبين يحمله اجراء اختبارات الدم. ويؤدي فقر الدم الى نقص في األوكسجين )االعراض ويتم تشخيصه صدفة  خالل 

( الذي يصل الى أنسجة الجسم مما يؤدي العتماد األعضاء على مخزنها الذاتي من الطاقة. ينتج نقص في األوكسجين -وبما أنه قليل

عملها، وهذا ما يفسر فقدان الطاقة والتعب الذي يصيب مرضى  لكن معظم أنسجة الجسم سرعان ما تحتاج لألوكسجين لالستمرار في

 فقر الدم.

 :أبرز هذه األعراض هيمن يشكو من األعراض التالية قد يشكو من فقر الدم. 

التعب واالرهاق الدائم، خاصة  عند القيام بمجهود. حيث يشعر المرضى المصابين بفقر الدم بالتعب الدائم ويُرهقون بسرعة عند 

 القيام بمجهود جسدي كالمشي أو الركض. لألمر تأثير شديد على حياة المريض اليومية.
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 فقدان الطاقة.  

 الدوخة.  

 ضيق النفس خاصة  أثناء القيام بمجهود.  

في حاالت متقدمة من فقر الدم تالحظ أعراض أخرى مثل ألم الصدر، الذبحة الصدرية، خفقان القلب وأعراض وعالمات فشل   

 ب. في حاالت نادرة يؤدي فقر الدم للنوبة القلبية.القل

 : والذي يحدث في البشرة، الطبقات المخاطية وخاصة  في العين.الشحوب

اضافة  لذلك ال يُمكن تجاهل أعراض السبب الذي أدى لفقر الدم، مثل تغير لون وشكل األظافر والرغبة الجامحة في تناول أشياء غير 

( في حال فقر الدم بعوز الحديد. كما توجد أعراض أخرى اذا كان السبب السرطان، أمراض الكلى، وغيرهاكالجليد، التراب الطعام )

 نقص الفيتامينات وغيرها.

 تصنيف وأنواع فقر الدم

هناك العديد من التصنيفات لفقر الدم، والتي تهدف لوضع فقر الدم في أصناف بحيث يُسهل األمر التشخيص والعالج ومعرفة السبب 

(. يمكن االطالع على الحجم MCVن وراء فقر الدم. أبرز التصنيفات لفقر الدم هو الذي يعتمد على الحجم الكروي الوسطي )م

 الكروي الوسطي في اختبار تعداد الدم الكامل. بذلك توجد ثالثة أنواع رئيسية لفقر الدم:

يكون به الحجم الكروي الوسطي أكثر من مئة في قيمته. (: وهو فقر الدم الذي Macrocytic Anemia) فقر الدم كبير الكريات

 ، بعض األدوية، أمراض الغدة الدرقية وغيرها.12أهم األسباب لهذا الصنف هي نقص الحمض الفوليك، نقص فيتامين ب

بيعية (: هو فقر الدم الذي يكون به الحجم الكروي الوسطي بمجال القيمة الطNormocytic Anemia) فقر الدم سوي الكريات

 . وأهم األسباب هي فشل الكلى، انحالل الدم، األمراض المزمنة كالكبد وغيرها.100-80أي  –

. أهم األسباب هي نقص 80(: هنا يكون الحجم الكروي الوسطي أقل من Microcytic Anemia)الكريات  فقر الدم صغير

 الحديد، التالسيميا وغيرها.

 نف فقر الدم الى:كما يوجد تصنيف اخر لفقر الدم والذي يص

 فقر الدم الناتج عن فقدان الدم.  

 فقر الدم الناتج عن خلل في انتاج كريات الدم الحمراء.  

(، وانحالل كريات الدم الحمراء يعني تحطم كريات الدم الحمراء. Hemolyticفقر الدم الناتج عن انحالل كريات الدم الحمراء )  

 وية أو في األعضاء اللمفاوية وخاصة  الطحال.ويمكن أن يكون األمر في األوعية الدم

 

 تشخيص فقر الدم

هذه المعايير لدى البالغين . أهم هذه المعايير هي تركيز الهيموغلوبينتوجد معايير لتشخيص فقر الدم ويختلف األمر بين الجنسين. 

 هي:

 الرضع االطفال اناث ذكور المعيار

تعداد كريات 

 الدم الحمراء

 4.5أقل من 

 مليون

 4أقل من 

 مليون

أقل من 

4.5-5 

 مليون

-5أقل من 

 مليون 6
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الهيموغلوبين 

)غرام لكل 

 (ديتسيلتر

 14أقل من  11أقل من  12اقل من  14اقل من 

  

(. طبعا  يجب اجراء اختبارات CBC- Complete Blood Countتاُلحظ هذه المعايير عند اجراء اختبار تعداد الدم الكامل )

سبب فقر الدم مثل اختبار نسبة الحديد في الدم، نسبة البروتين الحامل للحديد، مستوى الحمض الفوليك وفيتامين ب أخرى لتشخيص 

 ، وظارف الكلى، خزعة النخاع العظمي وغيرها من اختبارات تحدد حاجتها تبعا  لسبب فقر الدم المشكوك به.12

 عالج فقر الدم

الدم أي المرض الذي يؤدي لفقر الدم. على سبيل المثال اذا كان السبب عوز الحديد،  ان عالج فقر الدم هو أمر يتعلق بسبب فقر

. واذا كان السبب فشل الكلى، يجب عالج 12عندها يتم العالج بتناول حبوب الحديد. كذلك األمر اذا كان السبب نقص الفيتامين ب 

 الفشل سواء بغسل الكلى أو باألدوية.

 نقل الدم

م بحاجة لعالج فوري دون عالقة للسبب، وذلك يكون عند فقر الدم الشديد بحيث تكون قيمة الهيموغلوبين بعض حاالت فقر الد

غرام لكل ديتسيلتر  8ومعظم األطباء يتفقون على ضرورة العالج بنقل الدم في حال كانت قيمة الهيموغلوبين أقل من  -منخفضة جدا  

بات الدم من متبرعين الى المريض. طبعا  يتم فحص وجبات الدم قبل نقل الدم للتأكد من الدم. والعالج هو نقل الدم، حيث يتم نقل وج

من مالئمة صنف الدم. كما أن نقل الدم هو عالج في حال وجود أعراض شديدة. يُجرى عالج نقل الدم في حاالت النزيف الحاد والذي 

 يض.يؤدي لفقدان الدم الشديد، ولألمر أهمية كبيرة في انقاذ حياة المر

 

 ما هو فقر الدم بنقص الحديد

انتشارا  والذي يصيب العديد من فئات العمر  فقر الدم ( هو أكثر أنواعIron Deficiency Anemiaفقر الدم بنقص الحديد )

الناث في سنوات المراهقة والبلوغ. يحدث فقر الدم اثر نقص في معدن الحديد، واحد من أهم المعادن التي يحتاجها خاصة  األطفال وا

(. نشير الى أن فقر الدم بنقص الحديد، كأي نوع اخر من فقر الدم، Hemoglobinالجسم يوميا  ويدخل في بناء الهيموغلوبين )

جوز االكتفاء بتشخيص نقص الحديد لوحده. اضافة  ألعراض فقر الدم، قد تبرز أعراض انما يدل على وجود سبب لنقص الحديد وال ي

 أخرى تعبر عن نقص الحديد نفسه.

 الحديد

( هو معدن يدخل الجسم ويوجد في التغذية وتحديدا  في اللحوم والخضروات الورقية. يُمتص الحديد في المعي االثني Iron) الحديد

 –ة في المعدة المتصاصه. من األمعاء يدخل الحديد الى الدورة الدموية ويحمله حامل الحديد عشر، وهو بحاجة لمواد ُمفرز

ويصل الى جميع أنحاء الجسم، ويدخل في تركيب العضالت وكذلك كريات الدم الحمراء. في النخاع  -( Transferrinالترانسفرين )

 الحديد هي المساعدة في نقل األوكسجين الى أنسجة الجسم.العظمي يدخل الحديد في بناء الهيموغلوبين، وبذلك فان وظيفة 

ملغم من الحديد عبر التغذية ويخسر الجسم كمية مكافئة عبر تجدد خاليا الطبقات المخاطية، نزيف  2-1يوميا  يدخل الجسم حوالي 

زنه في النخاع العظمي والكبد، وبذلك الحيض لدى النساء أو تدمير كريات الدم الحمراء المتقدمة في السن. ما تبقى من الحديد يتم خ

 يحافظ الجسم على اتزان في كمية الحديد في الجسم. يتم استخدام الحديد المخزون في حال وجود نقص في الحديد.

 أسباب نقص الحديد

امتصاصه أو  توجد العديد من األسباب التي قد تؤدي لنقص الحديد، والتي تنحصر في نقص الحديد في التغذية أو عدم القدرة على

خسارة كميات كبيرة من الحديد. نشير الى أن نقص الحديد هو أمر متقدم حيث أن الجسم يبدأ في البداية في استغالل الحديد الموجود 

في المخازن، وفقط في المراحل المتقدمة يُستغل الحديد المخزون ويعاني الجسم من نقص شديد في الحديد. لذا فان معظم حاالت فقر 

 لناتجة عن نقص الحديد تكون عديمة األعراض في البداية، وتؤدي لألعراض فقط في الحاالت المتقدمة من نقص الحديد.الدم ا

http://www.tebtime.com/%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-398/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
http://www.tebtime.com/%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-398/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
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 أهم أسباب نقص الحديد هي:

: هو من أبرز األسباب ويبرز خاصة  لدى االناث في سن المراهقة أو في سنوات البلوغ األولى. اذا كانت نقص الحديد في التغذية  

 فقيرة باللحوم والخضروات الورقية، من الصعب الحصول على الحديد.التغذية 

: سبب رئيسي لدى االناث في سن البلوغ، والذي يؤدي لفقدان الدم بكثرة مما يسبب نقص في الحديد. ما يقارب غزارة الحيض  

 من النساء يشكون من نقص الحديد وفقر الدم في سن البلوغ اثر غزارة الحيض. 20%

: وله أسباب كثيرة تشمل الداء البطني، داء األمعاء االلتهابي، استئصال المعدة وأحيانا  وجود ص الحديد في األمعاءسوء امتصا

 الطفيليات في األمعاء أو المعدة التي تعيق امتصاص الحديد.

زيف في الجهاز الهضمي وله : أي نزيف مزمن ومستمر يؤدي لنقص الحديد واثره لفقر الدم بنقص الحديد. غالبا  ما يكون النالنزيف

قرح وجروح اثر داء األمعاء االلتهابي، داء القرحة المعدية، سرطان القولون وسرطان المستقيم وغيرها من أسباب  –أسباب عديدة 

 تؤدي للنزيف. نشير أيضا  أن النزيف قد يكون مخفيا  في الكثير من الحاالت.

ناء نمو األطفال في سنوات الحياة األولى، وأثناء الحمل. لذا ينصح أطباء األطفال : وذلك يكون أثازدياد في حاجة الجسم للحديد  

 بتناول الحديد في سنوات الحياة األولى كما ينصح أطباء النساء الحوامل بتناول الحديد خالل فترة الحمل.

 رسيات أو بعض أنواع الديدان.بعض العدوى في أنحاء العالم قد تسبب نقص الحديد اثر انتقال عدوى الطفيليات كالبلها  

 أعراض فقر الدم بنقص الحديد

في معظم األحيان فان فقر الدم بنقص الحديد ال يؤدي ألعراض تُذكر ويكون عديم األعراض. غالبا  ما يتم تشخيص فقر الدم بنقص 

ن فيها نقص الحديد شديدا  ويؤدي الحديد في اختبارات الدم صدفة ، والتي تُجرى ألسباب أخرى. في الحاالت المتقدمة والتي يكو

 ألعراض نالحظ األعراض التالية:

التعب واالرهاق الدائم، خاصة  عند القيام بمجهود. حيث يشعر المرضى المصابين بفقر الدم بالتعب الدائم ويُرهقون بسرعة عند 

 القيام بمجهود جسدي كالمشي أو الركض. لألمر تأثير شديد على حياة المريض اليومية.

 فقدان الطاقة.  

 الدوخة.  

 ضيق النفس خاصة  أثناء القيام بمجهود.

في حاالت متقدمة من فقر الدم تالحظ أعراض أخرى مثل ألم الصدر، الذبحة الصدرية، خفقان القلب وأعراض وعالمات فشل القلب. 

 في حاالت نادرة يؤدي فقر الدم للنوبة القلبية.

 بقات المخاطية وخاصة  في لحمية العين.: والذي يحدث في البشرة، الطالشحوب  

 

 

 كما توجد أعراض أخرى تعود لنقص الحديد نفسه والتي تشمل:

 (.Glossitisالتهاب اللسان )  

 (.Angular Stomatitisتشقق زوايا الفم والناتج عن التهاب الفم الزاوي )  

 تغيرات في األظافر بحيث يحدث تشقق وتقعر وتصبح سهلة الكسر.  

 (، هي حالة من اشتهاء تناول أمور غريبة كالجليد، التراب، الورق وغيرها.Picaأو الوحم او اشتهاء الغرائب ) القطا:  



347 

 

 تشخيص فقر الدم بنقص الحديد

يعتمد التشخيص على التاريخ المرضي والذي يكشف عن أعراض فقر الدم أو أعراض نقص الحديد وكذلك عن وجود أسباب قد 

 . كما يقوم الطبيب باجراء الفحص الجسدي الكتشاف عالمات نقص الحديد.تؤدي لنقص الحديد

توجد العديد من االختبارات التي يُمكن أن تساعد على تشخيص فقر الدم بنقص الحديد. أهم هذه االختبارات هي تعداد الدم الكامل 

(CBC- Complete Blood Count ):الذي نالحظ فيه النتائج التالية 

 (.بوحدات غرام لكل ديتسيلترلدى الرجال ) 14لدى االناث وأقل من  12تكون قيمة الهيموغلوبين منخفضة أقل من : فقر الدم

 .80( أقل من MCV(: يكون الحجم الكروي الوسطي )Microcytic Anemia)يكون فقر الدم صغير الكريات 

 ( يكون مرتفعا .RDWتوزيع حجم كريات الدم الحمراء )

تدل على وجود نقص الحديد، واختبارات الدم التالية ُمعدة لفحص مستوى الحديد في الجسم ومؤشرات مخزون جميع هذه األمور 

 الحديد وتشمل:

 : يكون منخفضا  بشكل عام.مستوى الحديد

يس (: هو بروتين يدل على كمية الحديد الموجودة في المخزون، وغالبا  ما تكون نسبته منخفضة، لكن لFerritin) الفيريتين  

بالضرورة. في بعض الحاالت يكون الفيريتين مرتفعا ، وذلك ألن العديد من األسباب تؤدي لذلك من بينها كل حالة من الضغط، 

 العدوى، االلتهاب وغيرها.

( والذي يعبر عن البروتين الحامل للحديد في الجسم تزداد نسبته، وذلك ألن الجسم يفرزه بكثرة Transferrin) الترانسفرين  

 لتقاط كل ما يمكن من الحديد.ال

(: عبارة عن حساب يدل على مقدار الترنسفيرين الُمشبع Transferrin Saturation) للترانسفيرين نسبة االشباع المئوي  

. عند وجود نقص في الحديد فان نسبة ضئيلة من الترانسفيرين %60-50بالحديد، وفي الحالة الطبيعية يكون مرتفعا  بحيث يبلغ 

. يُعتبر هذا االختبار األكثر دقة ونوعية في تشخيص نقص %20-15تكون مشبعة بالحديد، ولذا تبلغ هذه النسبة أقل من فقط 

 الحديد.

نشير الى أن االختبارات المعدة للكشف عن نقص الحديد ليست نوعية وتفتقر للدقة وال يُمكن االعتماد سوى على نسبة االشباع 

 المئوي للترانسفيرين.

هو اختبار تُدهن فيه قطرة من الدم على مسطح بالستيكي صغير ويُفحص تحت المجهر.  : (Blood Smear) ة الدمويةاللطاخ

توجد العديد من العالمات التي تدل على نقص الحديد والتي تشمل كربات الدم صغيرة الحجم واختالف في شكل وحجم كريات الدم 

 الحمراء.

تُجرى فقط في الحاالت التي لم تساعد فيها االختبارات األخرى  : (BMB- Bone Marrow Biopsy) خزعة النخاع العظمي

على التشخيص. العديد من العالمات توجد في النخاع العظمي وأهمها قلة كريات الدم الحمراء في النخاع العظمي، وقلة نسبة الحديد 

 بغات خاصة للحديد.في النخاع العظمي والتي يمكن اكتشافها من خالل صبغ النخاع العظمي بص

نشير الى أهمية تشخيص سبب فقر الدم ونقص الحديد، حيث ليس بالكاف تشخيص نقص الحديد انما يجب معرفة السبب لذلك 

 وعالجه. توجد عدة اختبارات لذلك مثل تنظير القولون، تنظير المعدة، وغيرها وفقا  للسبب.

 عالج فقر الدم بنقص الحديد

الحديد يتكون من مرحلتين: اعادة الحديد الناقص الى الجسم، وعالج السبب الذي يؤدي لنقص الحديد ان عالج فقر الدم بنقص 

والذي يتعلق بالسبب. نشير الى أن االستجابة لعالج نقص الحديد بطيء ويُمكن مالحظة تحسن األعراض والشفاء من فقر الدم بعد 

 أشهر من العالج فقط.

 التغذية
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ة غذائية غنية بالحديد والتي تتشكل من اللحوم ومن الخضروات الورقية. رغم أن هذه الحمية غير كافية يُنصح دائما  باتباع حمي

 لعالج نقص الحديد وفقر الدم اال أنها تساعد في الحفاظ على الحديد في الجسم.

 حبوب الحديد

وب تحوي الحديد الُمستخرج من الطبيعة، الحبوب التي تحوي الحديد هي الحل األفضل في معظم األحيان لنقص الحديد. وهذه الحب

ومن المهم تناولها قبل الطعام وعدم تناول منتجات الحليب والشاي. الفيتامين سي وحمض المعدة يساعدان على امتصاص الحديد، 

 (.كالحمضياتلذا من المفضل تناول حبوب الحديد قبل الطعام وخاصة  ذلك الذي يحوي الفيتامين سي )

الحديد بعض األعراض الجانبية، حيث أنها تؤدي لصبغ البراز باللون األسود وكذلك أللم البطن، االسهال، االمساك قد تسبب حبوب 

 أو الغثيان.

 حقن الحديد / الحديد من خالل الوريد

دم االستجابة حقن الحديد العضلية او تناوله عن طريق الوريد هي امكانية عالج أخرى، والتي تُستخدم لعالج نقص الحديد في حال ع

لحبوب الحديد، أو في حال سوء امتصاصها. كذلك تُستخدم امكانيات العالج هذه عند عدم قدرة المريض على تناول الحبوب ألسباب 

 عدة. توجد عدة سلبيات المكانيات العالج هذه حيث يُمكن اتباعها في العيادات أو الُمستشفى فقط وتكلفتها باهظة.

 نقل الدم

ومعظم  -يُتبع في الحاالت الحرجة والمستعجلة من فقر الدم الشديد بحيث تكون قيمة الهيموغلوبين منخفضة جدا  نقل الدم عالج 

أو توجد  -غرام لكل ديتسيلتر من الدم 8األطباء يتفقون على ضرورة العالج بنقل الدم في حال كانت قيمة الهيموغلوبين أقل من 

يث يتم نقل وجبات الدم من متبرعين الى المريض. طبعا  يتم فحص وجبات الدم قبل نقل أعراض لفقر الدم. والعالج هو نقل الدم، ح

الدم للتأكد من مالئمة صنف الدم. كما أن نقل الدم هو عالج في حال وجود أعراض شديدة. يُجرى عالج نقل الدم في حاالت النزيف 

 قاذ حياة المريض.الحاد والذي يؤدي لفقدان الدم الشديد، ولألمر أهمية كبيرة في ان

 

 ما هو فقر دم األمراض المزمنة

( هو نوع من أنواع فقر الدم والذي يحدث أثناء االصابة Anemia Of Chronic Diseaseفقر دم األمراض المزمنة )
المفضل باألمراض المزمنة كالعدوى المزمنة والسرطان. يُعتبر أبرز أنواع فقر الدم لدى المرضى الراقدين في المستشفيات. من 

( وذلك ألنه قد يحدث في حاالت Anemia Of Inflammationتسمية هذا النوع من فقر الدم بفقر الدم المصاحب لاللتهاب )
االلتهاب الحادة كالتهاب الرئة الحاد. وفقا  ألبحاث ودراسات عديدة يتضح أن مواد يُفرزها الجسم في حاالت االلتهاب هي المسؤولة 

 عن فقر الدم.

ر دم األمراض المزمنةأسباب فق  

 أمراض عديدة قد تؤدي لفقر دم األمراض المزمنة وتشمل:

 السرطان.  

 العدوى المزمنة مثل السل أو الطفيليات.  

( أو الذئبة الحمامية المجموعية Rheumatoid Arthritisأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي )  
(Systemic Lupus Erythematosus.) 

لكن من المهم أن نشير الى أن هذا النوع من فقر الدم يحدث أيضا  عند االصابة بالتهابات حادة مثل التهاب الرئة أو التهاب السحايا 
 وغيرها.

( وهي المواد التي Inflammatory Cytokines) التسيوكينات االلتهابيةجميع هذه األمراض تؤدي الفراز مواد التهابية مثل 
 . لهذه المواد عدة تأثيرات وأهمها:أنسجة الجسم وتُحدث حالة االلتهاب تؤثر على

الهرمون الذي يشجع على نمو وانتاج كريات الدم الحمراء في النخاع العظمي. :( Erythropoietin) قلة افراز االريتروبويتين  
جابة النخاع العظمي للهرمون تقل تحت تأثير المواد وقلته تؤدي النخفاض انتاج كريات الدم الحمراء بحيث يبدأ فقر الدم. كما أن است

 االلتهابية.
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( في الكبد. واألخير يمنع نقل الحديد من مخزونه في الكبد الى النخاع Hepcidinارتفاع انتاج وافراز بروتين الهبسيدين )  
وعدم وصول كمية كافية منه الى النخاع  العظمي وكذلك يمنع امتصاص الحديد في األمعاء. النتيجة النهائية هي قلة الحديد في الدم
 العظمي لبناء الهيموغلوبين، مما يزيد من فقر الدم.

هذه التأثيرات تهدف الحتجاز الحديد في مخازنه ومنعه من االنتقال في الدم. في الحقيقة فان األمر جيد وفي بداية االلتهاب يمنع 
الجراثيم. لكن مع استمرار وتقدم حالة االلتهاب فان هذه التأثيرات تؤثر على  األمر من وصول الحديد الى الجراثيم وبذلك يُقطع غذاء

 كريات الدم الحمراء وتؤدي لفقر الدم.

 أعراض فقر دم األمراض المزمنة

في معظم األحيان يكون فقر دم األمراض المزمنة عديم األعراض ويُكتشف بالصدفة اثر اجراء اختبارات الدم ألسباب أخرى أو 
لمتابعة حالة المرض المزمن. غالبا  ما يكون فقر دم األمراض المزمنة بسيطا  ولذلك ال يشعر به المريض، ولكن ذلك ال ينفي امكنية 
ظهور أعراض مشابهة ألعراض فقر الدم والتي تشمل التعب، االرهاق، الدوخة، فقدان القدرة على التركيز، ضيق النفس، الدوران، 

 (.انظر أعراض فقر الدمأعراض )ألم الصدر وغيرها من 

اضافة  لذلك تبرز أعراض أخرى لألمراض التي تسبب فقر الدم مثل الحرارة المرتفعة، فقدان الوزن وأعراض أخرى تختلف وفقا  
 للمرض المزمن.

 تشخيص فقر دم األمراض المزمنة

م. من المهم أن يكشف التاريخ المرضي عن يعتمد تشخيص فقر دم االمراض المزمنة على التاريخ المرضي وعلى اختبارات الد
 وجود مرض مزمن أو مرض التهابي لكي يُمكن القول بأن فقر الدم هو نتيجة ألمراض مزمنة.

هو االختبار األساسي لتشخيص فقر دم األمراض المزمنة،  :( CBC- Complete Blood Count) تعداد الدم الكامل
 ولتشخيص فقر الدم حيث تبرز النتائج التالية في االختبار:

بوحدات غرام لدى الذكور ) 14لدى االناث و  12(: يدل على فقر الدم، ولقيمة أقل من Hemoglobin) انخفاض الهيموغلوبين  
 .10الهيموغلوبين ألقل من (. بشكل عام ال تنخفض قيمة لكل ديتسيلتر

(: في معظم األحيان يكون في المجال الطبيعي، أو أنه يكون منخفضا . أي أن فقر دم االمراض MCV) الحجم الكروي الوسطي
 (.Microcytic Anemia( أو صغير الكريات )Normocytic Anemiaالمزمنة قد يكون سوي الكريات )

 ون مرتفعا .( يكRDWتوزيع حجم كريات الدم الحمراء )

 اختبارات الحديد تدل على النتائج التالية:

 (: يكون منخفضا  كما هي الحال في نقص الحديد، وذلك لنقصه في الدم لكن الجسم يحوي كفاية من الحديد في مخازنه.Iron)الحديد 

في مخازنه في الجسم وال يخرج الى  (: يدل الفيريتين على مخزون الحديد، وكما ذُكر أعاله فان الحديد يُحصرFerritin) الفيريتين
مما يدل على الدم في حاالت فقر دم األمراض المزمنة. لذا يكون الحديد منخفضا ، بينما تكون نسبة الفيريتين مرتفعة أو طبيعية )

 (.كثرة الحديد في المخازن

 يحتاج للتعويض عن ذلك بافراز (: بسبب عدم وجود نقص في الحديد في الجسم، فان الجسم الTransferrin) الترانسفيرين  
(. لذا نالحظ أن نسبة الترانسفيرين في حال فقر دم األمراض وهذا ما يحدث في حال نقص الحديدكميات كبيرة من الترانسفيرين )

 .المزمنة تكون طبيعية أو منخفضة

في الحديد، وال تزداد كمية  (: بما انه ال يوجد نقصTransferrin Saturation) نسبة االشباع المئوي للترانسفيرين  
 .%60-50الترانسفيرين فان نسبة االشباع تظل حوالي 

 عالج فقر دم األمراض المزمنة

ان العالج األفضل لفقر دم األمراض المزمنة هو عالج المرض المزمن، مما يشفي من فقر الدم. طبعا  في الكثير من هذه األحيان ال 
ال يُمكن الشفاء من فقر الدم. نظرا  ألن فقر الدم المصاحب لاللتهاب واألمراض المزمنة يكون يوجد عالج شاف لألمراض المزمنة لذا 

بسيطا  في أغلب الحاالت او عديم االعراض فال يتم عالجه. اذا أدى فقر الدم لبعض األعراض فانها غالبا  ما تكون بسيطة ويمكن 
 تحملها.

 

 وتوجب عالجها، توجد امكانيتين للعالج: اذا كانت أعراض فقر دم األمراض المزمنة شديدة

 نقل الدم.  

 حقن هرمون االيبوبروتين.  

 لكن كال االمكانيتين مكلفتين وليس كل مريض يستطيع االستفادة منهما
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  ما هو تعفن الدم

 (.Microorganisms( هو مجموعة من ردود الفعل التي يصدرها الجسم على تلوث بالميكروبات )Sepsisتعفن الدم او االنتان )

 األعراض

(: ارتفاعا، او انخفاضا، في درجة حرارة الجسم عن المستوى الطبيعي, ارتفاعا Systemicتشمل اعراض رد الفعل االلتهابي المجموعي )

( عن المستوى Leukocytes( وارتفاع، او انخفاض، عدد كريات بيضاء )Tachycardiaفي وتيرة التنفس, تسرع نظم القلب )

 عي.الطبي

 التشخيص

(. في الحاالت الحادة، قد Sepsisعندما تنجم اعراض رد الفعل االلتهابي المجموعي عن جرثومة، او ملوث اخر, تعرف الحالة بانها انتان )

(, Hypotension( تتميز، اضافة الى ما ذكر، بانخفاض / نقص ضغط الدم )Septic shockيتفاقم االنتان ويتطور الى صدمة انتانية )

 وبضرر في تزويد اعضاء الهدف المختلفة بالدم. معدل الوفيات في هذه الحالة مرتفع جدا

 الدم تخثر هو ما

 الخثار بسبب والوريدية، الشريانية االوعية انسداد تسرع مكتسبة او/و مولودة عوامل عدة تشمل حالة هو الخثورية، فرط او الدم تخثر

 للتخثر محفزة عوامل الدم تخثر عملية في تشترك. الجنين موت او المتكررة باالجهاضات لتسببها باالضافة( دموي تجلط بواسطة)

(Procoagulants )له مثبطة واخرى (Inhibitors of coagulation.) 

 األسباب

 :الدم لتخثر المثبطة العوامل في الوالدة منذ نقص

 (.التومبين مضاد) Antithrombin و ,C, S البروتينات في نقص

 .Factor V Leiden البروتين تواجد بسبب الفعال C بروتين نشاط في نقص

 :الدم لتخثر محفزة مولودة عوامل

 .Prothrombin البروتين DNA في G 20120 A نوع من طفرة بسبب الدم تخثر تحفيز

 الميثيلين مختزلة انزيم DNA في C677T نوع من طفرة بسبب(, Homocysteine) الهوموسيستئين درجات في ارتفاع

 (.MTHFR) تتراهيدروفوالت

Dysfibrinogenemia (فبرينوجين المصل بروتين نشاط في خلل.) 

 :الدموية التخثرات اذابة تعترض مولودة عوامل

 جدار خاليا من والمفرز المنتج, TPA االنزيم بمساعدة لبالزمين يتحول) plasminogen - البالزمين مولد البروتين في نقص

 (.الدم تخثرات البالزمين يذيب, الشرايين

 .TPA نقص

 

 :مكتسبة خثورية فرط عوامل

 (.Systemic lupus erythematosus) المجموعية الحمامية الذئبة االساس، وفي, الضامة االنسجة في امراض

 .الفوسفورية الشحميات ضد االضداد متالزمة
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 خبيثة امراض

 كدمة

 .الجراحة تلي التي الحالة

 .نقوي تكاثر امراض

 (Hyperlipidemia) الدم شحميات فرط

 قلب قصور

 (.ايام لعدة السرير في االستلقاء) الحركة في نقص

 .السن كبر

 (.Nephrotic syndrome) كالئية متالزمة

 (Polycythemia vera - الحقيقية الحمر كثرة مرض في يحدث كما) مرتفعة دم كثافة

 Bechet مرض او( vasculitis) وعائي التهاب

 .الدم بالزما في( fibrinogen) الفبرينوجين من مرتفعة درجة

 .Buerger بورغر داء

 

 ادوية المضادة للتخثر

 أحد وأن. الدموية الدورة داخل الدم تخثر منع هو أستخدامها من والهدف. تخثرالدم عملية تُبطئ التي األدوية هي التخثر مضادات

 . الوارفارين هو األستخدام في شيوعا   التخثر مضادات أكثر

 المرضى وعلى. الدم لتميع المناسب المستوى لمتابعة دوري لفحص بحاجة يكونون الدواء من النوع هذا يأخذون الذين المرضى أن

 الجانبية باآلثار تامة  بيّنة على المرضى يكون أن يجب وأيضا،. الدواء هذا تناول أثناء أتباعها يجب التي الخاصة بالتعليمات األلتزام

 من والحد المثلى لالستفادة وذلك األخرى والتحذيرات الوارفارين، مع تفاعل تحدث قد التي األطعمة الى باألضافة المصاحبة،

 .المخاطرالمحتملة

 االدوية

Enoxaparin 

 

 تجلط. الدموية األوعية داخل الدم جلطات تشكيل لمنع يستخدم.  الجزيئي الوزن منخفض ، الهيبارين مجموعة من هو إنوكسابارين

 .األنسجة إلصابة نتيجة يحدث الذي النزيف لوقف الطبيعي الوحيد الشكل عادة الدم

 . الجلطة باسم المعروف هو هذا. الدموية األوعية داخل طبيعي غير يكون أن الدم لتجلط يمكن األحيان بعض في
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 مثل الحيوية لألجهزة الدم تدفق أعاقت إذا خطورة أكثر تصبح و.  الصمة يسمى ما هذا و الدم جريان الدم تخثر يعيق أن يمكن

 .الرئتين أو والقلب الدماغ

 .الخثاري باالنصمام يعرف ما هذا و

 .الفيبرين تخثر تشكيل ذلك في بما ، الدم تخثر الى تؤدي التي التفاعالت يثبط ،فهو للتخثر مانعة خصائص له إنكسابارين

 يستخدم في 

ريدِّيّ  ُخثار  ) الساق من األوردة في الدم جلطات عالج مام  ) الرئتين إلى تنتقل التي الدموية الجلطات عالج(. عميق   و  ئوِّيّ  اْنصِّ  منع(. رِّ

ريدِّيّ  الُخثار  ) الدم جلطات من األنواع هذه  شخص في أو ، العظام في جراحة أو عامة لجراحة خضوعه عقب سيما وال ،( العميق   الو 

ةُ . المرض بسبب الفراش طريح م  يَّة   الُمت الزِّ ادّة التاجِّ لِّة اِّْحتِّش اءُ ) القلبية والنوبات المستقر غير الذُباحْ  مثل الح   (.الق ْلب ع ض 

 من اثاره الجانبية

 والنزف احمرار، وتورم، تهيج خفيف، ألم إسهال،

Warfarin 

 

 التي التخثر عوامل بعض تكوين منع طريق عن الدم جلطات تكوين من يقلل الوارفارين( الدم تجلط) التخثر مضاد هو الوارفارين

 .والشرايين األوردة في الدم وجلطات الدماغية والسكتات القلبية النوبات لمنع الوارفارين استخدام يتم. ك فيتامين بوجود تتنشط

 االستخدام

 (. الرئوي أو الوريدي)  الخثاري اإلنصمام أمراض عالج و للوقاية يعطى

 .القلب في صمام استبدال أو/  و أُذْيني بالرجفان المرتبطة اإلنصمامية المضاعفات من الوقائي للعالج

  ، المتكرر القلب عضلة احتشاء ، الموت خطر من الحد

لِّة اِّْحتِّش اءُ  أو الدماغية السكتة مثل اإلنصمامية واألحداث  .الق ْلب ع ض 

 موانع االستخدام

  الحمل

 بالدم مرض الهموفيليا

 الصفيحات نقص فرفرية

 (اللوكيميا) الدم اْبيِّضاضُ 

 قريبا جراحية عملية الجراء يخططون أو مؤخرا جراحية عملية اجروا الذين المرضى

 الهضمي الجهاز في نزيف
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 األسكوربيك حمض نقص

 . عليه مسيطر الغير و الشديد الدم ضغط ارتفاع

Heparin 

 

 .الدم جلطات تشكيل يمنع الذي( الدم تجلط) الدم تخثر مانع هو الهيبارين

 .الدم تخثر عملية في ثرومبين تعطيل طريق عن يعمل الهيبارين

 .الدموية األوعية داخل طبيعي غير بشكل تشكلت التي الدموية الجلطات لعالج الهيبارين يستخدم

 . الدم جلطات من األنواع هذه لمنع استخدامه أيضا ويمكن

ث رُ  منع و عالج ل   المنتشر التَّخ  ي ة داخِّ  الجلد تحت الحقن طريق عن أو الوريد في بالتنقيط أو الحقن طريق عن الهيبارين يعطى األ وعِّ

 .الدم جلطات من األنواع هذه ومنع لعالج

 التجلط طبيعة على تعتمد المستخدمة العالج ومدة والجرعة

 من اثاره الجانبية

 .الدم في الدموية الصفائح عدد في انخفاض ، الدم في البوتاسيوم مستوى ارتفاع، نزيف

 توجد ادوية اخرى لكن ما سبق تعتبر من االدوية الشائعه 

 ادوية المضادة للنزف

Tranexamic acid  

 

  Cyklokapron, Lysteda:  التجاري االسم  

 الدم خثرات تحلل التي االنزيمات عمل يمنع الاليسين يسمى األمينية األحماض أشكال من شكل عن عبارة الدواء هذا

 التخثر ينشط حيث الدم فقدان ايقاف في فعال وهو الفايبرين وتحلل البالزمونجين تحفيز عملية ويوقف يثبط للنزف مضاد وهو
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 البروستات ازالة عمليات بعد او خالل الحادة النزف حاالت في يستعمل

 الحاد الشهرية الدورة نزف و

 الحاد األنف ونزف

 الدم نزف الهيموفيليا مرضى في االسنان عمليات

 البول في الدم وجود حاالت

 الكلى وظائف انخفاض

 الجانبية ألعراضا

 الصداع ،والظهر المفاص ألم ، الرؤيا في مشاكل ،الدوار ،الغثيان ، القيء ، االسهال

 

Phytomenadione 

 

 Konakion االسم التجاري :

 في يساهم بالكبد خاص كاربوكسيالز لنظام كمركب وهو الدم تخثر في يساعد عامل فيتوميناديون ك فيتامين عن عبارة الدواء هذا

 المرحلة في ذلك وكل الدم لتخثر مثبطان وهما اس والبروتين سي البروتين وكربنة 10-9-7 و بروثرومبين 2 التخثر عوامل كربنة

 الريبوزومية مابعد

 الناجم الفيتوميناديون ايبوكسيد اختزال وقوع كذلك وتجنب الفيتوميناديون هيدروكينون الى فيتوميناديون اختزال الكومارينات تثبط

 الكربنة عملية عن

 بينما التأثير نفس لها التي التخثر مضادات من ولغيره تجاري كإسم ماركومار أو للفينبروكومون مضاد مستحضر ك الفيتامين ان

 البروتامين مستحضر يستعمل الحالة هذه وفي الهيبارين مستحضر تأثير الدواء هذا اليلغي

 الكبد وظيفة في شديد قصور عن الناتج أو األصل الوراثي الدم بروثرومبين نقص حالة في له فعالية ال الدواء ان

 االستعمال دواعي

 

 وهذا 10و9و7و2 التخثر عوامل في نقص أي الدم بروثرومبين في شديد نقص بسبب النزف وقوع احتمال أو واإلدماء النزف

 باالشتراك المستحضرات هذه تناول بسبب أو كومارين نوع من التخثر مضادات ادوية من جرعة فرط بسبب مثال يحدث قد النقص

 مابعد أو والمعي الكبد أمراض و الصفراء مسالك انسداد مثل ك الفيتامين نقص من أخرى أشكال بسبب أو بوتازون فينيل مع

 الزاليسيل حمض مشتقات أو الفاميد أو الحيوية بالمضادات الطويلة المعالجة

 ةظمالح
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 األم حياة تهدد الطوارىء من حالة هناك كان اذا اال للحامل التعطى ولكن الجنين على سمي أثر أي لها ليس

 الرضيع الطفل على خطر واليشكل قليلة بكميات اال الثدي حليب الى الدواء اليمر

  ntibioticsAالمضادات الحيوية

و التنوع البكتيري هو شكل من " )الحياة" والحيوي تعنى "ضدهي كلمة تأتي من المعنى اليوناني المعادي " الحيويةالمضادات 

( ، و هي أدوية تستخدم لعالج البكتيريا( ومن المعروف أيضا أن المضادات الحيوية تعرف بمضادات الجراثيم ) أشكال الحياة 

يريا هي الكائنات الدقيقة التي يمكن أن تسبب المرض في بعض األحيان للبشر والحيوانات. و االلتهابات التي تسببها البكتيريا. البكت

 bacteriumلفظ المفرد للبكتيريا هو 

وبعض  syphilis، والزهري  salmonella، والسالمونيال  tuberculosisبعض أنواع البكتيريا تسبب األمراض مثل السل 

الناتجة عن طريق البكتيريا. بعض أنواع البكتيريا غير ضارة ، في حين أن بعضها االخر جيد  meningitisأشكال التهاب السحايا 

 بالنسبة لنا.

قبل أن تتكاثر البكتيريا وتسبب أعراضا  في نظامنا المناعي يمكن عادة أن تدمر. نحن نملك بشكل خاص خاليا الدم البيضاء التي 

ضا  ، يمكن للنظام المناعي لدينا عادة مواجهة ومحاربة العدوى. ولكن ، عندما تكون تهاجم البكتيريا الضارة. حتى لو أحدثت أعرا

 العدوى كثيرة فأجسادنا تحتاج الى بعض المساعدة من المضادات الحيوية.

 أنواع البكتيريا :

 

 البكتيريات الموجبة حسب جرام:

 

تحتفظ باللون البنفسجي أو االزرق الغامق الناتج عن معالجتها وهى تختلف عن البكتيريا السالبة حسب جرام , حيث أنها تستطيع أن 

( و ذلك ألحتواء جدارها الخلوي على مادة  counter stain()  حمراء اللونبصبغة جرام بعد إضافة صبغة الصفرانين ) 

( , أما في النوع السالب فالجدار ال يحتوي على هذة الماده و هو أقل سمكا من النوع  piptidoglycanالببتيدوجاليكان ) 

 أهّمها بالنسبة لإلنسان:من المكّورات، من  -الموجب فعند معالجتها بالصفرانين يتغير اللون إلى اللون االحمر . 

Micrococcaceae  منها المكّورات العنقوديّةStaphylococcus (وMicrococcus, Kocuria, 

Stomatococus و ،)Streptococcaceae  منها مكّورات الحليبLactococcus  والمكّورات المتسلسلة

Streptococcus (وEnterococcus, Aerococcus, Leuconostoc, Gemella.) 

 من العصيّات:

، Corynebacterium، الوتديات Erysipelothrix، إيريسيبيلوتريكس Listeriaليستيريا  هوائيّة غير بانية للبوغ:

 .Nocardiaنوكارديا 

، آركانوباكتيريوم Aracnia، آراكنيا Actinomaduraأكتينومادورا  هوائيّة غير بانية للبوغ قليلة األهّميّة:

Arcanobacterium نوركاديوبسيس ،Norcadiopsis أويرسكوفيا، رودوكوككوس ،Rhodococcus روتيا ،

Rothia ستريبتوميسيس ،Streptomyces تسوكامورياّل ،Tsukamurella. 

، تيرموآكتينوميسيس Micropolyspora، ميكروبوليسبورا bacillusباسيلّوس  هوائيّة بانية للبوغ:

Thermoactinomyces. 
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، Bifidobacterium ، بيفيدوباكتيريومLactobacillusالكتوباسيلّوس  ميكروهوائيّة حتّى الهوائيّة غير بانية للبوغ:

، تروفيريما Actinomyces، آكتينوميسيس Eubacterium، أُويباكتيريوم Propionibacteriumوبيونيباكتيريوم بر

 .whipplei Tropherymaويبّليي 

 .Clostridiumكلوستريديوم  الهوائيّة بانية للبوغ:

 أخرى:

 .Mycobacteriumميكوباكتيريوم  شبيهة بالموجبة حسب جرام:

 بكتيريا سلبية الجرام

 

 

 (Moaxellaومواكسياّل  Neisseria)نايسّيريا  Neisseriaceaeنايسّيرياسيي ا  من المكّورات:

 Meningococcusوالمينينغوكوكّات  Neisseria gonorrhoeaeنايسّيريا، منها الغونوكوكّات  هوائيّة من المكّورات:

 Acidaminococcusوآسيدآمينوكوكّوس  Megasphaera، ميغاسفيرا Veillonellaفايلّونياّل  مكّورات الهوائيّة:

 Kingellaوكينغياّل  Acinobacter( آسينيتوباكتير عصيّات قصيرةمكّورات الشكل، )

، Pseudomonas)بسويدوموناس  Pseudomonadaceaeبسويدوموناداسييا  عصيّات هوائيّة غير تخميريّة:

، سفينغوموناس Shewanella، شيوانياّل Stenotrophomonas، ستينوتروفوموناس Burkholderiaبوركهولديريا 

Sphingomonas كوماموناس ،Comamonas) 

، شيغياّل Salmonella: سالمونياّل Enterobacteriaceae( إينتيروباكتيرياسييا الهوائيّة اختياريًّاعصيّات غير بانية للبوغ )

Shigella إيشيريشيا ،Escherichia ييرسينيا ،Yersinia ، سيتروباكتيرCitrobacter كليبسيياّل ،Klebsiella ،

، بروتييوس Serratia، سيّرآسيا Enterobacter، إينتيروباكتير Calymmatobacteriumكاليّماتوباكتيريوم 

Proteus فيبرييو ،Vibrio  وآييروموناسAeromonas 

، ليجيونياّل Bordetella، بورديتياّل Francisella، فرانسيسياّل Brucellaبروسياّل  عصيّات غير بانية للبوغ هوائيّة:

Legionella بارتونياّل ،Bartonella كوكسيِّياّل ،Coxiella هيموفيلوس ،Haemophilus باستورياّل ،Pasteurella 

يا  ، كابنوسيتوفاغا Eikenella ، آيكينيالّ Actinobacilus، آكتينوباسيلّوس Mannheimiaومانّهامِّ

Capnocytophagaرديوباكتيريوم ، كاCardiobacterium  وغاردنيرياّلGardnerella 

ييا  عصيّات غير بانية للبوغ الهوائيّة:  Bacteroidaceaeباكتيروييداسِّ

 Leptospiraوليبتوسبيرا  Borrelia، بوّريليا Treponemaتريبونيما  (:Spirocheteلولبيّات )سبيروكات 

، سبيريلّيوم Helicobacter، هيليكوباكتير Campylobacter كامبيلوباكتير ملتويات )كالبراغي أو أشكال أخرى(:

Spirillum  وستريبتوباسيلّوسStreptobacillus ريكتسيا ،Rickettsia (إيرليشيا تعيش داخل الخاليا ،)Ehrlichia ،

 .Mycoplasmataceae، ميكوبالسماتاسييا Chlamydiaceaeكالميدياسييا 

اد حيوي  الى جوار البنسلين هناك مضادات حيوية ذات صلة به وتستخدم على نطاق واسع مثل أمبيسلين ، يعتبر البنسلين أول مض

و بشكل واسع يستخدم اليوم لعالج العديد من األمراض. هناك عدة أنواع  benzylpenicilllinو amoxicillinأموكسيسيلين 

 مختلفة من المضادات الحيوية الحديثة .
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 الكتامأدوية بيتا ـ 

التي تشمل البنسلينات، والسيفالوسبورينات، والكاربابينيمات تشترك في تركيبة مشتركة؛ فهي قاتلة  المضادات الحيوية بيتا ـ الكتام

 للجراثيم، وتنتج آلية عملها من تثبيط ببتيدوغليكان،وهو ببتيد مخاطي في جدار الخاليا الجرثومية

 Benzylpenicillin  بنزيل بنسلين

 
 القاتلة المضادات من. البيتاالكتامات من تركيبيًّا وهو البنسلين فئة من حيوي مضاد هو, G بنسلين باسم أيض ا ويُعرف بنسلين بنزيل

. البكتيريّة الخلية موت الى النهاية في يؤدي مما مستقر غير فيجعله, البكتيري الخلوي الجدار بناء عمليّة في يتداخل حيث للبكتيريا

 البكتيريا سالالت ضد فعّال غير لكنه(, gram-positive bacteria) جرام لصبغة الموجبة البكتيريات على الغالب في محدود أثره

ا ويُعرف) بيتاالكتاماز اإلنزيم تنتج التي  يكون ال. البكتيري اإلنزيم هذا طريق عن الدواء عمل يتعطل بحيث( بنسليناز باسم أيض 

 .بالحقن يُعطى وبذلك, المعدة وأحماض إلفرازات حساسيته بسبب فمويًّا فعّاال   الدواء

 استعماالت

  الخبيثة الجمرة ، الش عيّات داء ، الدم تسمم ، العدوائي الشغاف التهاب

  المطثية عدوى ، المنتشرة البنية المكورات عدوى ، الخناق ، الخلقي الزهري ، السحايا التهاب

 ، الدم تجرثم ، الجرذ عضة حّمى ، التامور التهاب ، الباستوريلة عدوى ، العصبي الزهري ، والملتويات المغزليات داء , الدبيلة

 الرئة التهاب

 االثار الجانبية :

  باألدوية الُمحد ث ة اليوزينيات كثرة ، الخاللي الكلى التهاب ، الحساسية فرط تفاعالت ، االنحاللي الدم فقر ، الدم بوتاسيوم فرط

 تشنج نوبات ، الكلى وظائف في انخفاض

 .الحوامل في الدواء استخدام سالمة تثبت لم: الحمل ة :ظمالح

 

  Benzathine benzylpenicillin بنزيل بنسلين البينزاثين

 
 المضادات من. البيتاالكتامات من تركيبيًّا وهو, البنسلين عائلة من حيوي مضاد هو( G بنسلين بنزاثين او) بنسلين بنزيل بنزاثين

 الخلية موت الى النهاية في يؤدي مما مستقر غير فيجعله, البكتيري الخلوي الجدار بناء عمليّة في يتداخل حيث للبكتيريا القاتلة

 الزهري, الخافي المتأخر الزهري, الخلقي الزهري, البجل مثل البكتيريا تسببها التي االلتهابات بعض عالج في يُستخدم. البكتيريّة

 .الزهري, العليقي الداء, البلعوم التهاب, الروماتيزمية الحّمى, الروماتيزمي الرقص, المستوطن الزهري, العصبي
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ا ويُعرف) بيتاالكتاماز اإلنزيم تنتج التي البكتيريا سالالت ضد فعّال غير بنسلين بنزاثين  الدواء عمل يتعطل بحيث( بنسليناز باسم أيض 

 .البكتيري اإلنزيم هذا طريق عن

 .بالعضل الحقن طريق عن الدواء يُعطى

 استعماالت

  المستوطن الزهري ، البجل ، الخافي المتأخر الزهري ، العصبي الزهري ، الخلقي الزهري

 الزهري ، العليقي الداء ، الروماتيزمية الحّمى

 االثار الجانبية :

 ، انفعال ،( anaphylaxis) التأقية الصدمة ، هلوسة ،( urticaria) الشرية ، كلوي فشل ، تقيؤ ، غثيان ، ارهاق ، جلدي طفح

  حّمى

 تحذيرات

 .بالعضل فقط الحقن(  1

 .مختلفة لمستأرجات او لسيفالوسبورين التحسس فرط حال في الخطورة زيادة: التأقية بالصدمة الدواء يتسبب قد(  2

 .مختلفة حساسيات او الربو(  3

 الفخذ في المتكرر الحقن بعد وذلك عضلي وضمور الفخذية الرؤوس رباعية العضلة بتليف الدواء تسبب عن معلومات هنالك(  4

 .األمامي

 .لذلك الحاجة دعت اذا الحمل فترة في استخدامه يمكن :الحمل  ةظمالح

  Procaine benzylpenicillin بنزيل بنسلين البروكائين

 
 يمتص نسيجي تخزين لتزويد مصمم بالزرق، لالستعمال متوفر بنسيللين لبنزيل تخزين مستحضر هو بنسيللين بنزيل بروكائين

 .أيام عدة فترة في ويفرغ ساعات 4 -1 خالل البالزما في الذروة تراكيز تصل. ساعة 24-12 لمدة يعمل, منه الدواء

 االستخدام

  أطفال في خفيفة رئة ذات

ي  ا)، الخبيثة الجمرة  .المعقدة غير الحاالت في السيالن ، الوبيل داء ، (الخلقي) الزهري ،العصبي( الزهري) االفرنجي ،( لُزْهرِّ

 مع باالقتران تستخدم عندما) Viridans Group Streptococci المخضرة العقدية المكورات عن الناجم الشغاف التهاب

 (أمينوغليكوزيد

 االثار الجانبية :

 .العضلي الزرق موضع في عميق والتهاب ألم يحصل أن يمكن
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 ارتعاش أو,  القيء أو الغثيان ؛ خفيف إسهال, اللسان سواد

 

 Phenoxymethylpenicillin  فينوكسي ميثيل بنسلين

 V بنسلين

 

ا ويُعرف بنسلين ميثيل فينوكسي  من. البيتاالكتامات من تركيبيًّا وهو البنسلين فئة من حيوي مضاد هو, V بنسلين باسم أيض 

 موت الى النهاية في يؤدي مما مستقر غير فيجعله, البكتيري الخلوي الجدار بناء عمليّة في يتداخل حيث للبكتيريا القاتلة المضادات

 ضد فعّال غير لكنه(, gram-positive bacteria) جرام لصبغة الموجبة البكتيريات على الغالب في محدود أثره. البكتيريّة الخلية

ا ويُعرف) بيتاالكتاماز اإلنزيم تنتج التي البكتيريا سالالت  اإلنزيم هذا طريق عن الدواء عمل يتعطل بحيث( بنسليناز باسم أيض 

 بنزيل من أقل المعدة وأحماض إلفرازات حساسيته. جرام لصبغة السالبة البكتيريات على بنسلين بنزيل من أقل فاعليته. البكتيري

 .فمويًّا يُعطى وبذلك, بنسلين

 استعماالت

 الشغاف التهاب ، والملتويات المغزليات داء ، التنفسية المسالك عدوى ، البلعوم التهاب ، الجلد التهاب ، الوسطى األذن التهاب

 كوليراال ، الروماتيزمية الحّمى ، العلوي التنفسي الجهاز عدوى ، القرمزية الحّمى ، الجرثومي

 اثاره الجانبية :

 العسيرة المطثية اسهال ، الشرسوفي االنزعاج ، الحساسية فرط تفاعالت ، اسهال ، تقيؤ ، غثيان

 .الحمل فترة في الدواء استخدام يمكن: الحمل  ةظمالح

 

 Amoxicillin  أموكسيسيلين

 

 القاتلة المضادات من. البيتاالكتامات من تركيبيًّا وهو(, التخليق جزئيّ  بنسلين) البنسلين فئة من حيوي مضاد هو موكسيسيلينا

 .البكتيريّة الخلية موت الى النهاية في يؤدي مما مستقر غير فيجعله, البكتيري الخلوي الجدار بناء عمليّة في يتداخل حيث للبكتيريا

ا ويُعرف) بيتاالكتاماز اإلنزيم تنتج التي البكتيريا سالالت ضد فعّال غير لكنه, الجرام وموجب سالب جرثومي طيف ضد فعّال  أيض 

 الى الكالفوالنيك حامض يُضاف األحيان من كثير في لذا, البكتيري اإلنزيم هذا طريق عن الدواء عمل يتعطل بحيث( بنسليناز باسم

 .اإلنزيم هذا تنتج التي البكتيريا من العدوى لعالج اموكسيسيلين

 حمض مع اموكسيسيلين تدمج التي الدوائية التركيبة. )معلّق شكل وعلى كبسوالت شكل على يتواجد حيث, فمويًّا الدواء تناول يمكن

 (.وحقن أقراص, معلّق شكل على تتواجد كالفوالنيك

 االستعمال
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  البوابية الملوية بجرثومة االصابة ، السيالن داء ، والحنجرة األنف, األذن التهابات ، الوسطى األذن لتهابا

  البلعوم التهاب ،اللوزتين التهاب ، السفلي التنفسي الجهاز عدوى ، الجلد التهاب ، التناسلي البولي الجهاز التهابات

 :اثاره الجانبية 

 النزفي القولون التهاب ، السمي البشرة انحالل ،( anaphylaxis) التأقية الصدمة ، جونسون ستيفن متالزمة ، اسهال

 ة:ظمالح

 الحمل فترة في الدواء استخدام يمكن :لحملا  

 الرضاعة فترة في الدواء استخدام يمكن: الرضاعة

 

 Amoxicillin with clavulanic acid  الكالفوالنيك أموكسيسيلين مع حمض

 

 . الكتاماز لبيتا المنتجة الجراثيم مقاومة من االموكسيسيللين ليحمي  أسيد الكالفونيك على الدواء يحتوي

 

  االستعماالت:

 تسببها التي االلتهابات. • الجلد التهابات و األنفية الجيوب التهاب الوسطى، األذن التهاب السفلي، التنفسي الجهاز التهابات عالج

 ، الذهبية العنقودية والمكورات الكلبسيلة، أنواع النزلية، المستدمية القولونية، األشريكية جراثيم مثل الكتاماز لبيتا المنتجة السالالت

. •  الجرثومي البولي جهازال التهاب. • الرئوية والخراجات,االستنشاقية رئة ذات. • مناسبا   لوحده األموكسيسيللين يكون ال حيث

 .الملوثة الجراحة في الوقاية

 االثار الجانبية :

, جلدي طفح,التقيؤ عسر الهضم,، الغثيان حرقة، الصداع، الغازات، اإلسهال، البطن، في ألم:  الشائعة الجانبية األعراض من

 الكلوة التهاب عن التقارير في ورد كما إسهال يحصل أن يمكن باالموكسيسيللين، مما تواترا   أكثر تكون الكبدية السمية اإلسهال

. وفاة وحتى شلل، اختالجات، بالجرعة اإلفراط يسبب أن يمكن: المفرطة الجرعات. الدموية الصفائح وقلة العدالت قلة الخاللي،

 .الدم بديال تخفيضها يمكن الدم في المفرطة التراكيز

 ة :ظمالح

 أو الطبيب تعليمات حسب العالج تناول -. المعدة في اضطراب في تسبب ما إذا الطعام مع تناوله يفضل و. الطعام بدون أو مع يؤخذ

 عن الدواء هذا ياخذ -. أوال الصيدالني أو طبيبك استشارة دون التحسن بعدم تشعر لم لو حتى المقررة الجرعة تتجاوز ال. الصيدالني

 تناول عن التوقف عدم و المقررة بالجرعة اإللتزام يجب -.  متساوية زمنية فترات ضمن, طعام او حليب او عصير مع الفم طريق

 رج يجب,  األقراص بلع على المقدرة عدم عند يستخدم(  suspension)  معلق الدوائي الشكل -.  بالتحسن شعرت لو حتى الدواء

 طويلة األقراص -.  كاملة تبتلع ال,  الغذاء مع تخلط أن يمكن,  جيدا تمضغ:  المضغ أقراص -.  اإلستخدام قبل جيدا العلبة خض أو

 مراجعة يجب -.  تسحق أو تكسر ، تمضغ ال كامال القرص يؤخذ,  الطعام مع تؤخذ( : Extended release tablet)  اإلفراز

 كان لو حتى آخر شخص أي مع الدواء تشارك ال -. عصبية اختالالت او, مستمر اسهال او, جلدي طفح ظهور حالة في الطبيب

 مشابهة حالة من يعاني
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 Ampicillin  أمبيسيلين

  

 للبكتيريا القاتلة المضادات من. البيتاالكتامات من تركيبيًّا وهو(, التخليق جزئيّ  بنسلين) البنسلين فئة من حيوي مضاد هو مبيسيلينا

 يكون قد. البكتيريّة الخلية موت الى النهاية في يؤدي مما مستقر غير فيجعله, البكتيري الخلوي الجدار بناء عمليّة في يتداخل حيث

ا أو للبكتيريا قاتال   امبيسيلين  ضد فعّال غير امبيسيلين(. microorganism) الدقيق الحي وبالكائن بتركيزه يتعلق وذلك لها كابح 

ا ويُعرف) بيتاالكتاماز اإلنزيم تنتج التي البكتيريا سالالت  اإلنزيم هذا طريق عن الدواء عمل يتعطل بحيث( بنسليناز باسم أيض 

 .البكتيري

 .بالحقن أو فمويًّا الدواء تناول يمكن

 االستخدام 

 الهضمي الجهاز إصابة ، التنفسية المسالك عدوى ، التناسلي البولي الجهاز التهابات ، السيالن داء

 االثار الجانبية :

  اسهال ،( thrombocytopenia) الصفيحات قلة ، جلدي طفح

  الحساسية فرط تفاعالت ،

 ة :ظمالح

 .الحمل فترة في الدواء استخدام يمكن: الحمل

 .الرضاعة فترة في الدواء استخدام يمكن: الرضاعة

 Cloxacillin  كلوكساسيلين

 
ا ويُعرف) بيتاالكتاماز لإلنزيم مقاوم( التخليق جزئيّ  بنسلين) البنسلين عائلة من حيوي مضاد هو كلوكساسيلين (, بنسليناز باسم أيض 

 غير فيجعله, البكتيري الخلوي الجدار بناء عمليّة في يتداخل حيث للبكتيريا القاتلة المضادات من. البيتاالكتامات من تركيبيًّا وهو

. له المنتجة وغير بيتاالكتاماز لإلنزيم المنتجة البكتيريا سالالت ضد فعال. البكتيريّة الخلية موت الى النهاية في يؤدي مما مستقر

 .بالحقن او فمويا الدواء تناول يمكن

 :االستخدام

 عن الناتجة العدوى ، العنقودية المكورات عن الناتجة العدوى ، الجراحية العمليات بعد ما العدوى من الوقاية ، والنقي العظم التهاب

 العقدية المكورات
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 االثار الجانبية :

 حّمى ، الخاللي الكلى التهاب ، الحساسية فرط تفاعالت ، يرقان ،( agranulocytosis) المحببات ندرة ، جلدي طفح

 تحذيرات

 (.فمويا تناوله عند) الدواء امتصاص على تؤثر قد التي الهضمي الجهاز في مشاكل(  1

 المفرطة الحساسية فعل ردود من أخرى وحاالت الربو(  2

 ة :ظمالح

 .الحمل فترة في لالستخدام مالئم :الحمل

 .الرضاعة فترة في الدواء استخدام يمكن :الرضاعة

 

 Macrolides  ماكروليدات

 اهم ادويتها

Clarithromycin Azithromycin 
Spiramycin Erythromycin 

 

  نمو البكتيريا بتثبيطاي تقوم   Bacteriostaticتعتبر ادوية الماكروليدات 

 البكتيرياولديه فعالية ايضا حيث يقوم بالقضاء على 

 

  Azithromycin أزيثروميسين

 

 
 

  االستعماالت:
 القصبات التهابات مثل) العلوي التنفسي الجهاز عدوى اللوزتين التهاب البلعوم، التهاب الوسطى األذن التهاب :عالج في يستخدم

 التهاب االلتهابي الحوض مرض الرئة ذات أنواع بعض أجزائه و الجلد عدوى( غيرها و البلعوم التهاب األنف، التهاب الهوائية،

 الداء مضاعفات( التناسلية األعضاء في تقرح) القريح جنسيا   المنقول الرحم عنق التهاب و جنسيا   المنقول( Urethritis)اإلحليل

 المرضى في البنسلين عن كبديل الحاالت بعض في يستخدم قد كما البكتيري الحاد الجيوب التهاب البكتيرية المزمن المسد الرئوي

 .الطبيب يحددها أخرى استخدامات في العالج يستخدم قد. البنسلين حساسية من يعانون الذين
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 يستخدم مره واحدة يوميا قبل االكل بساعه

 

 : مثل ، الدواء هذا تأخذ أن قبل الصحية حالتك عن طبيبك تبلغ أن عليك:  موانع االستعمال

 الكلى أمراض

 الكبد أمراض

 القلب أمراض أو القلب ضربات انتظام عدم

 للحمل تسعى أو حامال كنتي إذا

  الطبيعية الرضاعة

 

ال يؤخذ في نفس الوقت مع أدوية لسوء الهضم تحتوي على ألومنيوم أو مغنسيوم. ويجب أخذ الكبسوالت ساعة   :نصيحة للمريض

 .واحدة قبل أو ساعتين بعد الطعام، يمكن تعاطي المستعلق الفموي مع الطعام

 

 الدواء؟ لهذا الجانبية األعراض هي ما

 والتي ينبغي ابالغها للطبيب في أقرب وقت ممكن :دواء أزيثروميسين مثل جميع الدوية له بعض اآلثار الجانبية ، 

 فقدان للسمع , الحساسية مثل الطفح الجلدي ، والحكة ، وتورم في الوجه والشفاه أو اللسان

 عدم انتظام ضربات القلب أو آالم في الصدر , ألم أو صعوبة في التبول , االرتباك ، والكوابيس أو الهلوسة

 اصفرار العينين أو الجلد , صعوبة في التنفس , البول ذو اللون الداكن

 بقع بيضاء أو تقرحات في الفم , احمرار ، تقشير الجلد ، بما في ذلك داخل الفم

 

 Erythromycin  إريثروميسين

 

 ال البروتينات هذه فدون للبكتيريا ضروري البروتين هذا) الريبي النووي الحمض على المعتمد البروتين تصنيع يثبط :العمل الية

 Streptococci)العنقودية والمكورات العقيديات ضد واسعة فعالية له اإلريثروميسين( أعدادها تتضاعف أو تنمو أن للبكتيريا يمكن

and staphylococci)، الشباب حب جراثيم(Acne bacteria ,)الغرام موجبة العصيات وبعض(Gram-positive bacilli). 

 

بديل للبنسلين في المرضى الذين لديهم حساسية مفرطة؛ التهاب رئوي؛ داء الفيالقة؛ الزهري؛ القريح؛ المتدثرة؛  االستعماالت:

التهاب اإلحليل الالسيالني؛ التهاب البروستاتة، ورم حبيبي لمفي منقول جنسيا ، التهاب األمعاء العطيفي؛ الحمى الراجعة؛ إتقاء 

 الخناق والسعال الديكي

 فرط الحساسية لإلريثروميسين أو الماكروليدات األخرى؛ البرفيرية تعمال:موانع االس

 

(؛ شرى، طفح، وغيرها من والتهاب القولون المرتبط بالمضادات الحيويةغثيان، قىء، إزعاج بطني، إسهال ) التأثيرات الضائرة:



364 

 

وتشمل ألم بالصدر يرقان ركودي، وتأثيرات قلبية ) (؛ فقد سمع قابل للعكس بعد الجرعات الكبيرة،)ونادرا ، تأقالتفاعالت األرجية 

شر األنسجة المتموتة ( وتقمتالزمة ستيفنز ـ جونسون(، متالزمة شبيهة بوهن العضالت، حمامي متعددة األشكال )واضطرابات النظم

 البشروية التسممي

 يمكن استخدام الدواء في فترة الحمل. الحمل:ة : ظمالح

 الخطورة على الرضيع هي في الحد األدنى, مالئم لالستخدام في فترة الرضاعة. الرضاعة:

 

Clarithromycin 

 

   , ClaricideKlacid  :اإلسم التجاري

 كالريثرومايسين يؤدي(. الماكروليدات زمرة إلى ينتمي) أ اريثرومايسين من ةمشتق ةمصنّع شبه هحيويال اتمضادال يعتبرمن 

 لهذه اس 50 الفرعية الريبوزوم بوحدة االرتباط طريق عن الحساسة البكتيريا في البروتينات تكوين بمنع للبكتيريا المضاد مفعوله

 .غرام وسالبة موجبة والالهوائية الهوائية البكتيريا من واسعة مجموعة تجاه عالية بفاعلية كالريثرومايسين يتمتع. البكتيريا

 استخدامه

 .اللوزتين والتهاب البلعوم التهاب الجيوب، التهاب وتشمل العلوي التنفسي الجهاز نتاناتايستخدم في 

 .الحاد الوسطى األذن التهاب

 .والمزمن الحاد القصبات والتهاب الرئة ذات وتشمل السفلي التنفسي الجهاز إنتانات

 .المجتمع من المكتسبة التنفسي الجهاز إلنتانات ابتدائي عالج

 .الحدة متوسطة إلى الخفيفة اللينة واألنسجة الجلد إنتانات

اذا استخدم كمركب مع  مناسبة أخرى أدوية مع عشر اإلثنى قرحة مرضى لدى بايلوري هليكوباكتر جرثومة من التخلص

 .يوم 14 - 7ميترونيدازول ومع إحدى المثبطات لمضخة البروتون مثل اوميبرازول لمدة 

 :اإلستعمال موانع

 .الحيوية المضادات من الماكروليدات لمجموعة الحساسية فرط حاالت في كالريثرومايسين يعطى ال

 .اإلرغوت مشتقات مع لكالريثرومايسين المتزامن االستعمال

 .بيموزايد سيسابرايد،: التالية األدوية مع لكالريثرومايسين المتزامن االستعمال

 :اإلستعمال خالل فترتي الحمل واإلرضاع

 فئة الحمل ج

لم يعرف بعد مدى سالمة استعمال كالريثرومايسين خالل فترتي الحمل والرضاعة بعد، لذا يجب عدم استعمال كالريثرومايسين خالل 

فترتي الحمل والرضاعة ما لم تفوق الفائدة المرجوة منه الخطر المحتمل على الجنين. أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على 
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ن، لكنه يحدث فقط عند اعطاء جرعات عالية تحدث أثرا ساما واضحا لألم أيضا. لقد ثبت إفراز الحيونات أثرا ساما على الجني

 .كالريثرومايسين في حليب األم المرضع
 اثاره الجانبية

غثيان، قيء، إسهال، ألم البطن، التهاب اللسان والفم وداء المبيضات الفموي. تتضمن األعراض الجانبية األخرى الصداع وتفاعالت 

 حساسية التي تتراوح بين الطفح الجلدي والتهيج الجلدي الخفيف الى الحساسية الشديدة ال

: هذا وقد لوحظ أثناء الدراسات السريرية حدوث تغير في لون اللسان بعد اعطاء كالريثرومايسين قد يحدث تغير في حاسة التذوق

 عن المعالجة بهذين العقارين. وأوميبرازول بشكل متزامن اال أنه يعود للونه الطبيعي بعد التوقف

spiramycin  

 

 الجهاز عدوى لعالج يُستخدم. وتكاثرها نمّوها من يحد مما البكتيريا في البروتينات تصنيع يمنع حيث للبكتيريا الكابحة المضادات من

 pregnancy) الحمل في المقوسات وداء( cryptosporidiosis) األبواغ خفيات داء, المتدثرة عن الناتجة العدوى, التنفسي

toxoplasmosis .)الفم طريق عن الدواء تناول يمكن. 

 من اثاره الجانبية

  تقيؤ , اسهال , غثيان , جلدي طفح

  

 لسفالوسبورينادوية 

 

 من يتكون األول الجيل

  Cephalothin ينثسيفالو
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  Keflinاالسم التجاري :  

 بالفم يؤخذ وال العضل في بالحقن ويعطى 

 التهاب و القصبات التهاب مثل الجرثومية االنتانات من متعددة و مختلفة نماذج لمعالجة cephalothin ينثالسيفالو يستخدم

 . البولي السبيل انتانات و الجلدية االنتانات و األذنية االنتانات و اللوزات

 

 Cephalexin السفالكسين

 

  Keflexاالسم التجاري : 

 الغرام سلبية الجراثيم ضد محدودة فعالية له أن إال الغرام إيجابية الهوائية المكورات من كثير ضد فعال

 التهاب ، اللوزتين التهاب ، الجلد والتهابات األذن، والتهابات العلوي التنفسي الجهاز التهابات فييستخدم 

 .البولية المسالك التهابات , التهاب البروستات,األنفية الجيوب

 ,قد يسبب تسمم كلويبالتعب والشعور ، دوخة, وإسهال, وقيء ,خفيف غثيان الجانبية :من اثاره 

 

 Cephradine رداينفالس

 

 Velosefاالسم التجاري : 

 : Velosef وشراب وكبسوالت اقراص فيلوسف استعمال دواعى

 .الهوائية والشعب البلعوم التهاب عالج في يستعمل كما االنفية والجيوب تيناللوز التهابات حاالت -1

 .الجلد وعدوى الهوائية الشعب والتهاب الوسطى االذن التهاب حاالت او الصدر امراض عالج في يستخدم -2

 .ءيوق بالغثيان الشعور  او شديد اسهال حدويث في يتسبب قد -1من اثاره الجانبية : 

 قد يسبب تسمم كلوي -2
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 Cephazlion السفازولين

 

  Kefzolاالسم التجاري :  

  بالحقن ويعطى

 بالمكورات رئوي التهاب, العدوائي الشغاف التهاب, الصفراوية االقنية التهاب, الجلد التهاب,  التناسلية االعضاء عدوىفي  يستخدم

 البولية المسالك التهابات, الدم تسمم, التنفسية المسالك عدوى, الجراحة بعد ما العدوى من الوقاية, الرئوية

 :الثاني الجيل

  :من وتتكون البنسلنز بانزيم تأثرها بعدم الجيل هذا أدوية زاويمت

   Cefaclorاكلوريفالس

 

 ceclor االسم التجاري :

 بعض ضد ومضاد(, Staphylococcaceae)العنقوديات مثل(  gram positive) الغرام موجبة الجراثيم ضد مضاد تأثير له

 الجهاز والتهاب( Otitis Media)الوسطى االذن التهاب عالج في يستخدم(  gram negative) الغرام سلبية الجراثيم

  (Upper Respiratory infection)التنفسى

 مغلم 750 ، مغلم 500 ، مغلم 375  مغلفة أقراص جرعته :

 قد يسبب تسمم كلوي ,تقيؤ غثيان،,,اسهال,حكة أو جلدي طفح: من اثاره الجانبية 

 

 Cefuroxime السيفاروكسيم 
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 Ceftin, Zinnatاالسم التجاري: 

 500 القصوى الجرعة) اليوم/كغ/ملغ 20 بمقدار( معلَّق) الف م ط ريق عن واللَّوزتين البلعوم التهاب في لألطفال ءواد  ال يعطى

 اليوم/كغ/ملغ 30 بمقدار الحاد الوسطى األُذن التهابِّ  وفي ساعة؛ 12 كل ملغ 125 بمقدار أقراص وبشكل دفعتين، على( اليوم/ملغ

ريد ط ريقِّ  عن ويُعطى. ساع ة 12 كلَّ  ملغ 250 بمقدار أقراص وبشكل دفعتين، على( اليوم/غ 1 القصوى الجرعة)  الع ض ل أو الو 

ا(. اليوم/غ 6 القصوى الجرعة) ساعات 8 كلَّ  دفعات على ملغ 150-75 بمقدار -150 بمقدار الف م ط ريق عن فيُعطى البالغين، عند   أمَّ

تين ملغ 500 تين ملغ 250-125 بمقدار بُمضاع فات المصحوبة غير الب ولِّي السَّبيل عدوى وفي باليوم، مرَّ  عن ويُعطى باليوم؛ مرَّ

ريد ط ريقِّ   (.اليوم/غ 6 القصوى الجرعة) ساعات 8 كلَّ  دفعات على غ 1,5- ملغ 750 بمقدار الع ض ل أو الو 

 Cefoxitin السفوكسيتين 

 

 .بوليةال التهاب المسالكو جلد التهاب ، في التهاب الجهاز التنفسي يستخدم

قن ط ريقِّ  عن للبالغين الدَّواءُ  هذا يُعطى ريدي أو الع ض لي الح  أة جرعات   على اليوم/كغ/ملغ 100-80 بمقدار الو   ساعات 6-4 كلَّ  ُمجزَّ

فيف ة العدوى في طة؛ أو الخ  أة جرعات   على اليوم/كغ/ملغ 160-100 وبمقدار المتوسِّّ  الشَّديدة؛ العدوى في ساعات 6-4 كلَّ  ُمجزَّ

ى والجرعةُ   هي القصوى والجرعةُ  ،(ُمؤلِّم   الع ض لي الحقنُ ) ساعات 8-6 كلَّ  غ 2-1 بمقدار للبالغين ويُعطى. اليوم/غ 12 هي القُصو 

 .اليوم/غ 12

 :الثالث الجيل

 Cefotaxime السيفوتاكسيم

 

 Claforanاالسم التجاري : 

 .الغرام إيجابية الجراثيم ولبعض ،( Pseudomonas Aeruginosa) الزنجارية الزائفة عدا ما الغرام سلبية للجراثيم مضاد هو
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 التنفسي الجهاز عدوى, البولية المسالك التهابات, البطن تجويف التهاب, الجلد التهاب, , الدم تسمم, السحايا التهابفي  يستخدم

 .السفلي

 التأثيرات أكثر هي الحساسية فرط تفاعالت القولون التهاب التقيؤ، ، الغثيان اإلسهال، : الهضمي الجهاز الجانبية :من اثاره 

 قد يسبب تسمم كلوي الشري، بينما نسبيا ، متكررة الجلدي الطفح تفاعالت. الشائعة الجانبية

 فقط للضرورة واإلرضاع الحمل في ، الهضمي الجهاز في بأمراض المصابين المرضى لدى بحذر يعطى مالحضة :

 

 

 Cefiximeالسيفيكسيم 

 

 Suprax االسم التجاري :

 لألطفال معلق سائل أو كبسوالت شكل على الدواء

 يستخدم في حاالت 

لتهابات البلعوم, اللوزتين والجيوبا  

المزمنةإلتهابات القصبات الهوائية الحادة, واإلشتداد الحاد إللتهابات القصبات الهوائية   

 إلتهابات األذن الوسطى
 إنتانات المسالك البولية غير المعقدة
 السيالن اإلحليلي أو العنقي غير المعقد

 

  Ceftazidime سيفتازيديم

 

 Fortumاالسم التجاري : 

 يستخدم في 

 ذوي المرضى في واالنتانات السحايا التهاب الصفاق، غشاء التهاب الدم، تجرثم الجرثومي، الدم تسمم :مثل الشديدة االنتانات

 .المنخفضة المناعة

 االحليل انتانات المثانة، انتانات البروستات، انتانات الكلوة، حوض انتانات والمزمن، الحاد الكلوة انتانات :مثل البولي الجهاز إنتانات

 .والكلية المثانة لحصوة المصاحبة واالنتانات كلوية خراجات البكتيرية،
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 والجلد الثدي التهاب النتنة، والجروح الحروق الخلوي، النسيج التهاب خراجات، الحمرة، مثل :الرخوة واألنسجة الجلد انتانات

 .المتقرح

 الرئة انتانات و القصبات التهاب رئوية، خراجات القيحية، الجنب ذات رئوي، شعبي التهاب الرئة، ذات :مثل التنفسي الجهاز إنتانات

 .الحويصلي التليف المصابين، المرضى في

 قد يسبب تسمم كلوي ,والصداع, اإلسهال خاصة المعوية االضطرابات  شيوعا األكثر الجانبية االثارمن اثاره الجانبية :  

 

 نسبيا   متكررة الجلدي الطفح تفاعالت. الشائعة الجانبية التأثيرات أكثر هي الحساسية فرط تفاعالت

  Ceftriaxone سيفتريكسون

 

 Rocephinاالسم التجاري : 

 (.Staphylococcus and Bacillus) الغرام سلبية والعصيات المكورات ضد الفعالية شديد وهو

 واألمراض والعظام الجلد التهابات الجرثومي، الحاد الوسطى األذن التهاب السفلي، التنفسي الجهاز عدوى عالج في يستخدم

 البكتيري، الدم تسمم ، الشديد غير والسيالن,  الحوض التهاب ومرض, البولية والمسالك البطن داخل المسالك التهابات المشتركة،

 المكورات عن الناجمة وااللتهابات البربخ، التهاب القريح، عالج.  الجراحية العمليات في الوقاية في وتستخدم السحايا، والتهاب

 لسان والتهاب الالنمطي الرئوى االلتهاب, الشيغيالت أو السالمونيال,  الهلل التهاب, جنسيا المنقولة واألمراض المعقدة، البنية

 حمى السحايا، التهاب, لعدوىل العالية الخطورة ذات لالشخاص لكيميائي ا العالج استخدام بعد الوقاية في يستخدم اليم؛ داء المزمار،

 ويبل وداء التيفوئيد،

 أكثر هي الحساسية فرط تفاعالت. التقيؤ والغثيان، ، الحقن موقع في احمرار أو ، تورم ، خفيفة وآالم اسهال  من اثاره الجانبية :

 .قد يسبب تسمم كلوي نسبيا ، متكررة الجلدي الطفح تفاعالت. الشائعة الجانبية التأثيرات

 الجيل الرابع 

 Cefpiromو   Cefepimeتتكون من 
 

 هو االكثر استخداما

 Cefepimeسيفيبيم 

http://www.marefa.org/index.php/Ceftriaxone
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 Maxipimeاالسم التجاري 

 و) gram negative الغرام السلبية البكتيريا معظم يغطي,  الرابع الجيل السيفالوسبورين مجموعة من حيوي مضاد هو سيفيبيم

 . gram positive الغرام إيجابية الجراثيم و(Pseudomonas Aeruginosa الزنجارية الزائفة

 :عالجيستخدم في 

 .الحويضة و الكلوة التهاب مثل البسيطة، و المعقدة البولية المسالك عدوى

 (أخرى عالجات مع أو وحيد كعالج) الحّموي العدالت قلة

 الجلدية االلتهابات

 (الشديدة إلى المتوسطة الحاالت) الرئوي االلتهاب/الرئة ذات

 من اثاره الجانبية 

 صداعقد يسبب 

 (الجسم حرارة ارتفاع) حّمى

 جلدي طفح الجلد، في حكة

 تقيؤ غثيان، اسهال،

 الحقنة مكان في إحمرار أو ألم

 المجموعه وهذه البنسلين مثل Bactericidal للميكروبات قاتله المجموعه هذه تعتبر :السيفالوسبورين مجموعة عمل ميكانيكية

 Bacterial cell wall الخليه جدار تكون بطثت

 

  setracyclineTتتيتراسيكلينا

 ادويتها

Doxycycline Tetracycline 

Minocycline Demeclocycline 

 

  Doxycycline - دوكسيسيكلين
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 .وتكاثرها نمّوها من يحد مما البكتيريا في البروتين انتاج يثبط حيث للبكتيريا الكابحة المضادات من

 .الجرام وموجبة سالبة البكتيريا سالالت من العديد ضد وفعال الطيف واسع

 . الفم طريق عن الدواء تناول يمكن

  االستعماالت:

  الخبيثة الجمرة ، الش عيّات داء ، البولية المسالك التهابات ، التنفسية المسالك عدوى ، الجلد التهاب ، السيالن داء

  ، الطاعون ، الالسيالني االحليل التهاب ، الزهري ، العليقي الداء ،

  ، الشيغيالت داء ، الليستريات داء ، الشائع الشباب حب

  الريكتسيات عن الناتج المرض ، البرتونيالت داء ، الكوليرا ، التوالريميا ، البروسيالت داء

 

 :جانبيةالتأثيرات ال

 فقدان الشهية ، الكبد تسمم ، اسهال 

  جونسون ستيفن متالزمة ، االنفي البلعوم التهاب ، ضوئي تحسس

  اسهال ، السمي البشرة انحالل ،

 تحذيرات

 .الدواء مع السوائل من كافية كمية تناول يجب الخطر من للتقليل, الدواء تناول مع التقرح او المريء تهيّج(  1

 .األسنان نمو فترة في استُخدم اذا لألسنان دائم بتلّون الدواء يتسبب قد: الثامنة سن دون االطفال(  2

 .الحمل فترة في الدواء تناول يمنع(  3

 .ضوئي بتحسس التسبب: البنفسجية فوق األشعة او الشمس ألشعة التعرض(  4

 .كاذب غشائي قولوني التهاب هو ذلك في السبب يكون قد: الدواء تناول بعد يطرأ قد الذي اإلسهال(  5

 .ساعات 6 كل للكغم ملغ 25 بمقدار الدواء تناول عند الساق نمو معدل في النخفاض الخطورة زيادة: الخدج األطفال(  6

 .الدوائي المستحضر في يُستخدم قد حيث للسلفيت الحساسية(  7

 (.plasmodium strains) المتصورة سالالت في الالجنسي التكاثر مراحل على كامل بشكل الدواء يقضي ال(  8

 الجنسية المرحلة في( gametocyte) العرسيات على يقضي ال الدواء فإن(, P. falciparum) المنجلية المتصورة يخص فيما(  9

وبوءة المناطق خارج البعوض الى العدوى انتقال احتمال فإن وبذلك, التناسل من  .وارد الم 
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 Tetracycline - تتراسيكلين

  

 .وتكاثرها نمّوها من يحد مما البكتيريا في البروتينات تصنيع يمنع حيث للبكتيريا الكابحة المضادات من

 .الجرام وموجبة سالبة البكتيريا سالالت من العديد ضد وفعال الطيف واسع

ا ويتواجد, الفم طريق عن الدواء تناول يمكن  .للعيون ومراهم للجلد مراهم شكل على ايض 

 االستخدام

  الخبيثة الجمرة ، الش عيّات داء ، البولية المسالك التهابات ، التنفسية المسالك عدوى ، الجلد التهاب الحثر، ، السيالن داء

  الطاعون ، الالسيالني االحليل التهاب ، الزهري ، العليقي الداء ، المطثية عدوى

  الشيغيالت داء ، ، الشائع الشباب حب

  الريكتسيات عن الناتج المرض ، البرتونيالت داء ، الكوليرا ، التوالريميا ، االربي الحبيبي الورم ، البروسيالت داء

 االثار الجانبية :

  األسنان لون تغير ، الدم مصل في( BUN) اليوريا مصدرها التي الدم في النيتروجين نسبة ارتفاع ، حماض ، ضوئي حسست 

 ,فقدان اشهية القحف داخل الضغط ارتفاع ، مخي كاذب ورم ، اليافوخ انتفاخ ، ازوتيمية

 ة :ظمالح

 .األسنان نمو فترة في استُخدم اذا لألسنان دائم بتلّون الدواء يتسبب قد(  1 

 .ضوئي بتحسس التسبب(  2

 الحمل فترة في الدواء استخدام يمنع (3

__________________________________________________________ 

 

 Sulfamethoxazole with trimethoprim  سلفاميثوكسازول مع ثالثي ميثوبريم

 
 ،( الجرثومية) البكتيرية االنتانات من متعددة أنواع لعالج تستخدم حيوية مضادات كالهما تريميتوبريم -السلفاميثوكسازول يعتبر

 . الجسم في البكتيريا تريميتوبريم -السلفاميثوكسازول يقتل حيث
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 اسهال ، األذن التهابات ، القصبات التهاب ، البولية المجاري انتانات مثل اإلنتانات لمعالجة تريميتوبريم -السلفاميثوكسازول يستخدم

 . الكارينية الرئوية بالمتكيسة الرئة التهاب و ، المسافر

 االثار الجانبية

 ( .شري ، اللسان أو الوجه أو الشفتين تورم ، تنفس صعوبة ، حنجرة انغالق) تحسسي فعل رد

 . هذيان أو تخليط ،( اختالجات) نوب

 طبيعية غير نزوف أو كدمات ، العينين أو الجلد اصفرار

 

 الكبد أو الكلية في أمراض موانع االستعمال:

 (G6PD) ديهيدروجيناز فوسفات-6 غلوكوز أنزيم نقص

 ة :ظمالح

 يؤدي مما ، الشمس ألشعة الجلد حساسية من تريميتوبريم -السلفاميثوكسازول يزيد ربما ، الشمس ألشعة الطويل التعرض تجنب

 التعرض من مفر ال كان إذا فيما الشمس أشعة من واقية مستحضرات استعمل و واقية مالبس ارتدي ، الشديدة الشمس لحروق

 الشمس ألشعة

 luoroquinolonesFادوية فلوروكوينولون 

Quinolones  

 من مجموعات المضادات الحيوية

(  بتمنع تكوين البروتين الخاص بالبكتيريا) DNA الذي تحتاجه البكتيريا لبناء ال DNA gyrase بتتداخل مع إنزيم الميكانيزم :

 اي قاتل للبكتيريا bactericidal   وبالرغم من هذا بتشتغل ك

لكثره اثاره  يندر استخدامه االن)(يستخدم لعالج عدوى الجهاز البولي  ( nalidixic acid من هذه المجموعة  مثل الجيل األول

 هذه المجموعة تنتهي بلفظ . fluoroquinolone ( . تم تطوير تركيبه إلى أجيال متعاقبة عرفت باسمالجانبية الضارة

floxacin  

 

  : أمثلة

   Ciprofloxacin, enoxacin,norfloxacin,ofloxacin  : الجيل الثاني

 هو هذا الجيلاهم دواء في 

 السيبروفلوكساسين 

 اي قاتل للبكتيريا bactericidalيعتبر  

 الشكل الدوائي
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 يكون شغال اكثر على بكتيريا السالبة من الموجبة

 مثل بكتيريا

E.coli, Pseudomonas, haemophilus and chalmydia 

 Gram -وكلها تعتبر بكتيريا 

 streptococcus             من امثلتها Gram+اما  

 فعاليتها قليلة

 ciprofloxacinمعلومات عن 

 absorbed orally يؤخذ عن طريق الفم 

 excrtion in urine يطرح من خالل البول 

 usesاستخدامه 

 urinary tract infectionالتهابات الجهاز البولي 

 prostatitisالتهاب البروستات 

 Typhoid feverوللحمى التيفوئيد

 anthraxوالجمرة الخبيثة 

 يستخدم مرتين في اليوم

 ان يستخدم على معده فارغة يجب

 side effect التأثيرات الجانبية

على األرجح لن تظهر التأثيرات الجانبية ، و سيقوم الطبيب بتوضيح المضاعفات المتوقعة و إعطاء التوجيهات حول وسائل التعامل 

 معها.

 االوتارة النه يسبب الم عضلي والتهاب سن 18يجب ان اليعطى لمريض اقل من  -1 مالحظة :

 ممنوع تناول البان او من مشتاقتها مع هذا الدواء الن الكالسيوم يؤثر على االمتصاص  -2
 Norfloxacin نورفلوكساسين 
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 يرتبط النورفلوكساسين مع زيادة خطر مشاكل األوتار.

 وتشمل هذه األالم، وتورم، والتهاب، وممكن الكسر في األوتار.

عاما، والمرضى الذين يأخذون الستيرويدات القشرية  60أكبر في المرضى الذين تتجاوز أعمارهم خطر التعرض لمشاكل في األوتار 

 (، أو في أولئك الذين  زرعوا أعضاء مثل الكلى أوالقلب، أو الرئة.مثل بريدنيزون)

 وغالبا ما تتأثر األوتار في الجزء الخلفي من القدم / الكاحل.

 (.على سبيل المثال، في الذراع واليد والكتفوتار)ومع ذلك، قد تحدث مشكالت أخرى في األ

 و قد تحدث مشاكل أثناء أخذ النورفلوكساسين أو تحدث بعد عدة أشهر بعد التوقف عن تناوله.

 ويمكن أن تشمل عالمات مشاكل األوتار ألم، وجع، واحمرار، أو تورم في الوتر.

 كدمات مباشرة بعد أي اصابة في منطقة الوتر.

في منطقة الوتر أو عدم القدرة على الحركة أو تحمل الوزن، أخبر طبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من هذه سماع صوت  

 األعراض في حين كنت تأخذ النورفلوكساسين أو في غضون عدة أشهر بعد التوقف عن ذلك.

من الوهن العضلي ويبل. ال تأخذ  النورفلوكساسين قد يؤدي الى ضعف العضالت ومشاكل في التنفس في المرضى الذين يعانون

 النورفلوكساسين إذا كان لديك تاريخ من الوهن العضلي ويبل

 يستخدم في 

 والتناسلية البوبية المسالك التهابات في كثيرا يستخدم

 . المعقدة البولية المسالك التهابات لمقاومة خاصة مناسب  النورفلوكساسين

 .البروستات التهاب لعالج أيضا مناسبة فهي البروستات أنسجة في عالية بتراكيز  يصل

 .الرحم عنق التهاب أو االحليل اللتهاب يستخدم

 من اثاره الجانبية 

 .الصداع , الدوخة,  إلسهالا

 .الغثيان الشهية؛ فقدان

ofloxacin 
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Tarivid : االسم التجاري 

 
 بكتيري إنزيم وتثبيط البكتيرية الخاليا إدخال طريق عن ذلك يفعل ال.  العدوى تسبب التي البكتيريا قتل طريق عن يعمل أوفلوكساسين

 ، االنزيم هذا يعمل لم إذا.  البكتيريا من( DNA) الوراثية المادة وإصالح تكرار في االنزيم هذا ويشارك ،DNA-gyrase يسمى

 البكتيريا يقتل وهذا أنفسهم إصالح أو تتكاثر اال للبكتيريا يمكن

 يستخدم في 

 (السفلي التنفسي الجهاز عدوى أو الصدر) الهوائية والشعب الرئتين في البكتيرية االلتهابات

 (.العضالت وتشمل هو الجلد تحت الرخوة األنسجة) اللينة األنسجة أو الجلد من البكتيرية االلتهابات

 البروستات التهاب و المثانة التهاب ،(والكلية الحويضة التهاب) الكلى التهابات ذلك في بما ، البولية المسالك التهابات البكتيرية

 . المزمن

 (. الرحم عنق أو السيالني غير اإلحليل التهاب)  السيالن عن ينتج ال التي الرحم عنق أو البول مجرى التهاب

 . السيالن

 .الغرض لهذا الوريد في بالتنقيط النحو على –(  الدم تسمم) الدم في البكتيرية االلتهابات

 الحمل فترة خالل لالستخدام الدواء هذا ينصح ال ة :ظمالح 

 من اثاره الجانبية 

 (حكة) الحكة, الجلدي الطفح , الفطرية االلتهابات

 واإلسهال البطن وآالم والقيء الغثيان مثل الهضمية القناة في اضطرابات

 النوم في صعوبة أو النوم اضطراب , االنفعاالت , الدوخة , العين تهيج , الصداع

 

 Enoxacin إينوكساسين
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 DNA gyrase and)  وهي البكتيريا لنمو مهمة انزيمات تثبيط على يعمل حيوي مضاد عن عبارة هو ينوكساسينا

topoisomerase IV )مثل البكتيرية العدوى من العديد لعالج ويستخدم االلتهاب مقاومة و البكتيريا قتل على يعمل بالتالي و 

ى و السيالن داءُ   .البولية المسالك ع ْدو 

 يستخدم في 

ى و السيالن داءُ  مثل) البكتيرية العدوى  (, البولية المسالك ع ْدو 

 .جنسيا   المنقولة حةرْ الق

 .12 سن تحت طفاليمنع استخدامة لأل ة :ظمالح

 من اثاره الجانبية 

ي تفاعل جِّ م, الحْلق انغالق, التنفس صعوبة) أ ر   ألم, الكبد اضطراب, هلس, اختالجية بةوْ ن(, شرى, الوجه أو اللسان,الشفاه تور 

 .العضالت أو المفاصل

 

 

  ,levofloxacin, sparfloxacin : الجيل الثالث

levofloxacin 

 

 Tavanicاالسم التجاري : 

Tavanic 500 tab 
Tavanic 500 vial 

 التهاب ، الجلد التهاب ، الخبيثة الجمرة ، البروستاتا والتهاب ، البولية المسالك التهاب تسبب التي الجرثومية العدوىفي  يستخدم

 يتوفر.  الطاعون ومرض ، الكلى والتهاب الحويضة التهاب ، الملتحمة التهاب ، األنفية الجيوب التهاب ، الهوائية والقصبات الرئة

 . levonic ليفونيك ، Quixin كويكسين ، Levaquin ليفاكوين:  هي أخرى تجارية بأسماء

 يعتبر من افضل المضادات الحيوية في معالجة عدوى الجهاز البولي 
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 إعادة من يحد وبالتالي ، للجراثيم ايه ان الدي مادة إصالح على يعمل جرثومي نووي حمض وهو غيراز إنزيم تثبيط على يعمل

 . موتها وبالتالي وتكاثرها وانقسامها الجراثيم إصالح

 ايام 5يوميا لمدة  يستخدم قرص واحدطريقة استخدامه : 

 ةظمالح

 . الصرعية النوبات من يعانون الذين للمرضى الدواء استخدام يمنع

 . الفلوروكيتولونات بتناول المرتبط األوتار باضطرابات مرضي تاريخ لهم الذين للمرضى الدواء استخدام يمنع

 . والمراهقين لألطفال الدواء استخدام يمنع

 . لحمل تخطط التي أو الحامل للمرأة الدواء استخدام يمنع

 . طبيعية رضاعة ترضع التي للمرأة الدوء استخدام يمنع

 من اثاره الجانبية 

 دوخة صداع ، إمساك المعدة، في الم ، واإلسهال الغثيان مثل الدواء الستخدام الشائعة الجانبية االثار بعض تحدث قد

 

 Trovafloxacin, Moxifloxacin الجيل الرابع  

Moxifloxacin 

 

 Avelox:  التجاري االسم

   التهاب الشعب المزمن مثل :يستخدم اكثر في العدوى التنفسية كخط ثاني للمعالجة في حالة فشل المضادات الحيوية األخرى 

chronic bronchitis  األلتهاب الرئوي المكتسب من التجمعاتو 

 المادة اصالح لتكرارو ضروري االنزيم وهذا جايريز أ ن د يدعى بكتيري انزيم وتثبيط البكتيريا خلية الى بالدخول الدواء يقوم

 الوراثية

DNA  لقتلها يؤدي نفسهامما واصالح التكاثر على قادرة غير البكتيريا تصبح االنزيم هذا تثبيط تم واذا البكتيريا في 

 الكالميديا كذلك ويقتل األنفية والجيوب الرئة وذات الهوائية القصبات عدوى تسبب التي البكتيريا أنواع من الكثير بقتل الدواء يقوم

 النساء لدى التناسلي الجهاز في عدوى تسبب التي والبكتيريا

  genitourinary infections تستخدم غالبا لعالج العدوى التناسلية البولية استخدامه :

  الحيوية، في حاالت العدوى الغير مستجيبة لألنواع االخرى من المضادات 

  pyelonephritis ، في الحاالت الحادة من التهاب الحوض والكلى

  bacterial prostatitis ، في حاالت التهاب البروستاتا البكتيري
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 ايام 5يستخدم قرص واحد يوميا لمدة 

سنة من العمر 18طفال والمراهقين دون لال يمنع استخدامه  -1ة :ظمالح   

طبيبك من الطبية المشورة طلب. الجنين على ضارة تكون قد ألنها الحمل أثناء يستخدم أن ينبغي ال الدواء هذا -2  

 

 من اثاره الجانبية

 غثيان ، تقيؤ ، آالم في البطن أو اإلسهال

 مرض القالع المهبلي )المبيضات(

 الصداع
 

 

Trovafloxacin 

 المجتمع في المكتسب الرئوي االلتهاب في الوريد أو الفم طريق عن يوما 14-7 لمدة اليوم/ملغ 200 بمقدار الدواء يعطى

Community-acquired pneumonia  .أخرى حاالت في يعطى كما . 

 الحمض gyrase غيراز يسمى إنزيم تثبيط طريق عن ذلك ويفعل.  العدوى تسبب التي الجراثيم قتل على التروفافلوكساسين عمل

 ال اإلنزيم هذا كان فإذا ؛ للجراثيم(  DNA إيه أن الدي)  الوراثية المادة وإصالح تكرر في اإلنزيم هذا ويشارك.  الجرثومي النووي

 . ويوقفها الجرثومية العدوى الدواء يكافح وبهذا ، والتكاثر االنقسام أو نفسها إصالح إعادة للجراثيم يمكن ال ، يعمل

 . الجرثومية العدوى من مختلفة أنواع لمعالجة الدواء هذا يستعمل

 اضطراب أو تهيج في يتسبب كان إذا الطعام بعد تناوله يفضل ولكن ، الطعام تناول بعد أو فارغة معدة على الدواء هذا تناول يمكن

 المعدة

 كبديا ضررا أو تليفا الدواء هذا يسبب أن يمكن ة :ظمالح

 من اثاره الجانبية 

 . البطن في آالم

 قيء أو غثيان

  fluoroquinoloneمالحضات مهمة  لمجموعه 

 في الدم هالثيوفيلين بتزود معدالتاذا استخدمت ادوية هذه المجموعه  مع  

 . NSAIDsاسترويدية إذا اخذت مع مضادات االلتهاب الغير risk of seizures ، بتزود حدوث

وية المحتوية على هذه المواد ، بيقل امتصاصها مع الحديد ، مضادات الحموضة ، الزنك ، الكالسيوم لذلك يفصل بينها وبين األد

 . ساعات 8-4ب

 ينصح المريض بتناول كميات كبيرة من الماء معهم 

 

 

 

 Aminoglycosides أمينوغليكوسيدات

 ادوية المجموعه

Tobramycin Streptomycin Neomycin Gentamicin Amikacin 
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 Streptomycin ستربتومايسين

 

 مضاد اول هو. البكتيرية الخلية موت يسبب مما, للبروتين البكتيريا انتاج يثبط حيث للبكتيريا القاتلة المضادات من ستربتومايسين

 .السل ضد فعال حيوي

 .E) القولونية االشريكية(, Calymmatobacterium) المغمدة, البروسيلة ذلك في بما, البكتيريا انواع معظم ضد واسع نشاط له

Coli ,)المستدمية (Haemophilus )والمتفطرة (Mycobacterium .) 

, الدم انتان, اللينة القرحة(, المالطية الحمى) البروسيالت داء مثل بالدواء المتأثرة البكتيريا عن الناتجة االلتهابات لعالج يُستخدم

 حمى) التوالريميا, السل مرض, الرئة التهاب, الطاعون, العدوائي الشغاف التهاب, النزلية المستدمية عدوى, االربي الحبيبي الورم

 .البولية المسالك التهابات(, األرانب

 .بالوريد او بالعضل الحقن طريق عن الدواء يُعطى

 المركزي العصبي الجهاز خمود الى الدواء يؤدي قد: األطفالاليستعمل اذا كان المريض يعاني من ضعف السمع ، :االستعمال موانع

 بها الموصى من اعلى بجرعات الدواء تناول حال في

 التأقية الصدمة ، كلوي تسمم ،  التنفسي الجهاز شلل ، الوجه تنميل ، ضعف السمع ، جلدي طفح :الجانبية التأثيرات

(anaphylaxis) ، الشرية (urticaria )، الجلد احمرار ، حّمى  

 

 Gentamicin - جنتاميسين

   

 .البكتيرية الخلية موت يسبب مما, للبروتين البكتيريا انتاج يثبط حيث للبكتيريا القاتلة المضادات من

 مع مؤازر كرفيق ايض ا ويُستخدم لوحده فعال. الجرام موجبة والبكتيريا, الجرام سالبة البكتيريا سالالت من العديد ضد فعال

 . البيتاالكتامية الحيوية المضادات

 الخارجي لالستخدام وكريم ومراهم للعيون قطرات شكل على ويتواجد, بالعضل او بالوريد الحقن طريق عن الدواء يُعطى

 يستخدم في
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 ، البولية المسالك التهابات ، الدم تسمم ،  العدوائي الشغاف التهاب ، التنفسية المسالك عدوى ،  الجلد التهاب ، العين التهاب 

 العظام التهاب ، الصفاق التهاب ، الوالدة حديثي لدى الجرثومي االنتان ، السحايا التهاب

 

 عضلي عصبي حصار ، التنفسي الجهازب ضرر ،ضعف السمع ، كلوي تسمم:  اثاره الجانبية

  ةظمالح

 .األجنة في تشوهات بسبب, الحمل فترة في الدواء استخدام يمنع: الحمل  

 .الرضاعة فترة في الدواء استخدام يمكن, االدنى الحد في هي الرضيع على الخطورة: لرضاعةا

 يمنع منعا باتا استخدام الدواء في حاالت 

 .الكلى او السمع ضعف, دهليزي ضعف حاالت في(  1

 وشلل عصبي عضلي حصار لحدوث الخطورة زيادة: عضلية عصبية محصرات مع او التخدير مع بالتزامن الدواء استخدام(  2

 .التنفسي الجهاز

(, ototoxic) لألذنين او(, neurotoxic) لألعصاب(, nephrotoxic) للكلى ساّمة أخرى أدوية مع بالتزامن الدواء استخدام(  3

 .للسمية الخطورة زيادة: المسنين او سنًّا الصغار وفي, جفاف حاالت في

 

 Amikacin - اميكاسين

 

 .البكتيرية الخلية موت يسبب مما, للبروتين البكتيريا انتاج يثبط حيث للبكتيريا القاتلة المضادات من

, للبنسليناز المنتجة وغير المنتجة العنقودية المكورات مثل الجرام موجبة والبكتيريا, الجرام سالبة البكتيريا سالالت معظم ضد فعال

ا ويُستخدم لوحده فعال. للمثيسيلين المقاومة السالالت ذلك في بما  .البيتاالكتامية الحيوية المضادات مع مؤازر كرفيق ايض 

 .الهضمي الجهاز في جدًّا ضعيف امتصاصه ان حيث الفم طريق عن يُعطى ال. بالعضل او بالوريد الحقن طريق عن الدواء يُعطى

 يستخدم في 

 مختلفة خطيرة بكتيرية امراض ، الحروق ، الكيسي التليّف ، السحايا التهاب ، البولية المسالك التهابات

 عضلي عصبي حصار ، التنفسي الجهازب ضرر ،ضعف السمع ، كلوي تسمم:  اثاره الجانبية

  ةظمالح

 .األجنة في تشوهات بسبب, الحمل فترة في الدواء استخدام يمنع: الحمل  

 ..الرضيع على الخطورة استبعاد يمكن ال: لرضاعةا

 يمنع منعا باتا استخدام الدواء في حاالت 
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 .الكلى او السمع ضعف, دهليزي ضعف حاالت في(  1

 وشلل عصبي عضلي حصار لحدوث الخطورة زيادة: عضلية عصبية محصرات مع او التخدير مع بالتزامن الدواء استخدام(  2

 .التنفسي الجهاز

(, ototoxic) لألذنين او(, neurotoxic) لألعصاب(, nephrotoxic) للكلى ساّمة أخرى أدوية مع بالتزامن الدواء استخدام(  3

 .للسمية الخطورة زيادة: المسنين او سنًّا الصغار وفي, جفاف حاالت في

 

 Neomycin - نيوميسين

 

 .البكتيرية الخلية موت يسبب مما, للبروتين البكتيريا انتاج يثبط حيث للبكتيريا القاتلة المضادات نم

 . المتفطرات وبعض الجرام وموجبة, الجرام سالبة البكتيريا من مختلفة انواع ضد واسع نشاط له

 وقطرات, للعيون ومراهم قطرات شكل وعلى, الخارجي لالستخدام وكريمات مراهم شكل على ويتواجد, الفم طريق عن الدواء يُعطى

 (.للمستحضر الدوائية التركيبة في تشترك اخرى ادوية الى باإلضافة عادة  ) لألذنين

 يستخدم في 

  لتهاب الجلدا

  اعتالل دماغي كبدي

  اعداد األمعاء ما قبل الجراحة

   التنفسي الجهازب ضرر ،ضعف السمع ، كلوي تسمم،  تقيؤثيان، اسهال ،غ: الجانبيةاثاره 

  ةظمالح

 .األجنة في تشوهات بسبب, الحمل فترة في الدواء استخدام يمنع: الحمل  

 ..الرضيع على الخطورة استبعاد يمكن ال: لرضاعةا

 يمنع منعا باتا استخدام الدواء في حاالت 

 .الكلى او السمع ضعف, دهليزي ضعف حاالت في(  1

 وشلل عصبي عضلي حصار لحدوث الخطورة زيادة: عضلية عصبية محصرات مع او التخدير مع بالتزامن الدواء استخدام(  2

 .التنفسي الجهاز

(, ototoxic) لألذنين او(, neurotoxic) لألعصاب(, nephrotoxic) للكلى ساّمة أخرى أدوية مع بالتزامن الدواء استخدام(  3

 للسمية الخطورة زيادة: المسنين او سنًّا الصغار وفي, جفاف حاالت في

Carbapenems 
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 اهم دواء في المجموعه هو

Imipenem/Cilastatin 

 

 غير فيجعله, البكتيري الخلوي الجدار بناء عمليّة في يتداخل حيث للبكتيريا القاتلة المضادات من. البيتاالكتامات من تركيبيا اميبينيم

 على ويعمل الكلية تفرزه الذي ديهيدروببتيداز النزيم مثبط هو سيالستاتين. البكتيريّة الخلية موت الى النهاية في يؤدي مما مستقر

 .االميبينيم تحطيم

 .البكتيريا تنتجه الذي الكتاماز للبيتا ومقاوم, الجرام وسالبة موجبة البكتيريا ضد فعال, الطيف واسع مضاد هو اميبينيم

 التهاب, األنثوية التناسلية األعضاء عدوى, الجرثومي الدم تسمم مثل بالدواء المتأثرة البكتيريا عن الناتجة االلتهابات لعالج يستخدم

, للبنسليناز المنتجة الذهبية العنقودية المكورات عن الناتج الشغاف التهاب, البطن تجويف التهاب, الجلد التهاب, والمفاصل العظام

 .المختلطة المعدية األمراض, البولية المسالك التهابات, السفلي التنفسي الجهاز عدوى

 .الوريدالحقن ب طريق عن الدواء يُعطى

 االثار الجانبية

  الحقن موضع في الم ،( anaphylaxis) التأقية الصدمة ، تقيؤ ، اسهال ، غثيان

 

Glycopeptides 

 ادوية المجموعه هي

Teicoplanin and Vancomycin 

 واالهم في هذه المجموعه هو

  Vancomycin 

 

 نفوذية من ويغيّر(, البيتاالكتامات عمل موقع عن يختلف موقع في) البكتيري الخلوي الجدار بناء عملية في يتداخل فانكومايسين
 .RNA-ال تصنيع في يتداخل كما, البكتيرية الخلية غشاء

 مؤازر تأثير وله, والالهوائية الهوائية, الجرام موجبة البكتيريا سالالت من العديد ضد وفعّال للبكتيريا قاتل نشاط له
(synergistic )العدوائي الشغاف التهاب, العسيرة المطثية اسهال لعالج يُستخدم. أخرى حيوية مضادات مع يُستخدم عندما ,

 .للمثيسيلين المقاومة العنقوديات عن الناتجة والعدوى, الكاذب الغشائي القولون التهاب, السفلي التنفسي الجهاز عدوى

http://www.marefa.org/index.php/Vancomycin
http://www.marefa.org/index.php/Vancomycin
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 .الحقن طريق عن او الفم طريق عن الدواء يُعطى

 من اهم اثاره الجانبية 

 المحببات درة ، تسمم كلوي ,ضعف السمع ،( thrombocytopenia) الصفيحات قلة ، تقيؤ ، اسهال ، غثيان

(agranulocytosis) 

 

Monobactams 

Aztreonam 

 

-B الكتاماز بيتا مثبِّّطات من وهي المعروفة، الجرثوميَّة الخاليا أغشية تشكيل دون ت حول التي األدوية من نوع هو أل زتريونام

lactamasesبالجراثيم الدواء تعطيل دون ي حول مما ؛ 

 يستخدم في 

 ،السفلية التنفسية القناة في عدوى ، البولي الجهاز عدوى ، دموي انتان ، الصفاق التهاب ، الرحم بطانة التهاب ، كيسي تليف

 اإلناث عند التناسلية العدوى ، الجلد في عدوى

 من اثاره الجانبية

 ,طفح جلدي ,التهاب وريدي إسهال ، قيء أو غ ثيان

 Nitrofurantion نتروفورانتوئين

 

 انتاج بعملية فيتداخل آليّات بعدة يعمل. للجراثيم قاتلة فعالية وله الطيف واسع. نيتروفوران فئة من حيوي مضاد هو نيتروفورانتوين

 .والبروتين البكتيري الخلوي الجدار وبناء, RNA-و DNA النوعين من البكتيري النووي الحمض

 .البولية المسالك التهابات ولعالج للوقاية يُستخدم

 .الفم طريق عن الدواء تناول يمكن
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 عدوى الجهاز البولي :االستعماالت

 لذلك الحاجة دعت اذا الحمل فترة في الدواء تناول يمكن: الحمل ة :ظمالح

 من اهم اثاره الجانبية

 رئوية سمية ، الكبد التهاب ، الشهية فقدان ، يرقان ، كبدي نخر ، تقيؤ ، رئوية سمية ، غثيانتهيج الجلد ،

 Spectinomycin سبكتينومايسين

 

( وهو يثبط بصورة انتقائية Neisseria gonorrheaسبكتينومايسين هو مضاد حيوي وهو األكثر فعالية ضد نيسرية السيالن)

 تشكل البروتين

 Spectinomycin يسيناسبكتينوم

 غرام 2 فيال( كهيدروكلوريد) سبكتينوميسين( الحقن لمحلول مسحوق) حقن

  :االستعماالت

 .السيالن مرض عالج في سبكتينومايسين يستخدم •

 (Chancroid) البالغين في القريح •

 الثدي من واإلرضاع الحمل كلوي؛ اختالل :االحتياطات

 الحقن موضع في ألم تأق؛ ونادرا   وشرى؛ وحمى، ودوخة، غثيان، :الضائرة التأثيرات

 Metronidazole مترونيدازول

 في البكتيرية العدوى لعالج يستخدم, الجسم في البكتيريا يحارب ميترونيدازول الالهوائية الجراثيم ضد كبير نشاط له المترونيدازول

 ..التنفسي والجهاز, المفاصل, الجلد, المعدة

 Metronidazole مترونيدازول

 كبدائل تعمل أن يمكن األدوية من العديد وهناك. لألوالى ومضاد للجراثيم مضاد لدواء ممثل المترونيدازول

التهاب القولون الغشائي )(Gardnerella vaginalis  •التهاب المهبل الناتج عن الغاردنريلة المهبليةلمعالجة  :االستعماالت

العدوى التي تسببها البكتيرية الالهوائية بمشاركة مضادات أخرى مثل )العدوى التي • الكاذب المرتبط باستعمال المضادات الحيوية. 

التهاب المهبل البكتيري فهو (. • تصيب داخل البطن، الحوض، التهابات األنسجة الرخوة، التهابات اللثة،و األسنان, خراج الرئة

)Clostridium difficile (المطثية العسيرة• دم. تسمم ال• الوقاية قبل الجراحة المعوية. • داء كرون. • الدواء المختار لعالجه 

 (التهاب القولون الغشائي الكاذبالتي يسببها االسهال )

 الكحول على المزمن االعتماد :االستعمال موانع

 قبل يؤخذ أن يجب المترونيدازول مستعلق الوجبة؛ بعد أو خالل الماء، مع كاملة مترونيدازول أقراص ابتالع يجب :للمريض نصيحة

 بساعة األكل
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 وترنح، ودوخة، ونعاس، صداع ونادرا ، هضمية؛ واضطرابات فرائي لسان كريه، معدني مذاق وقىء، غثيان، :الضائرة التأثيرات

 يرقان، كبدي، التهاب عادية، غير الكبد وظائف اختبارات وتأق؛ وعائية، وذمة شرى، حكة، األشكال، عديدة حمامي البول، وإعتام

 الكريات قلة بالصرع، شبيهة نوبات المحيطية، األعصاب التهاب مفصلي؛ وألم عضلي، ألم الالتنسجي، الدم فقر الصفيحات، قلة

 كبيرة بجرعات أو المدى طويلة المعالجة نظم في البيض

 من اشهر اسماءه التجارية هو الفالجيل

 

 والمعدة المهبل في البكتيرية االلتهابات لعالج Flagyl ويستخدم والجراثيم للطفيليات ومضاده المطهره األدوية اشهر من فالجيل

 الطفيليات وبعض الجراثيم ومضاد كمطهر تعمل يالت ميترونيدازول مادة من يتكون ألنه وذلك التنفسي والجهاز والمفاصل والجلد

 تسببها التي والعدوى الشباب حب حاالت في والعالج والوقاية لعالجه المختار الدواء فهو البكتيري المهبل التهاب  يعالج ولهذا

 . الالهوائية البكتيرية

 : Flagyl فالجيل دواء استعمال دواعى

  ايضا   فالجيل ويعالج الشباب حب عالج أو للوقاية يستعمل كما والجراثيم الطفيليات من لكل قوى ومضاد كمطهر يستخدم -1

 . األسنان وخراريج اللثة التهاب وحاالت األسنان تصيب التي البكتيريا

 والحوض البطن داخل تصيب التي كالعدوى أخرى مضادات مشاركة مع وذلك الالهوائية البكتيرية تسببها التي العدوى يعالج -2

 . واألوتار كاألربطة الرخوة األنسجة والتهابات

 األميبا على والقضاء معالجة في يستعمل كما لعالجه المختار الدواء فهو البكتيري المهبل التهاب حاالت في كمطهر يستخدم -3

 . الدقيقة األمعاء تصيب التي المبليا الجيارديا وعالج

 قرح لعالج يستعمل كذلك المعوية الجراحة قبل والوقاية األسهال عن ينتج الذى الكاذب الغشائي القولون التهاب حاالت يعالج -4

 . الميكروبية الهضمي الجهاز

 : Flagyl فالجيل لدواء الجانبية األثار

قد يسبب العالج اإلحساس بطعم معدني غير مرغوب بالفم يزول عند انتهاء فترة العالج فال داعى للقلق كما انه من المحتمل ان  -1

 يكون هناك فقدان شهية وآالم في المعدة وحاالت اإلسهال .

 يالن أو انسداد األنف. أومن المحتمل ان يكون هناك شعور بالصداع أو غثيان أو القيء أو سعال والعطس، س -2

 تورم أو التهاب اللسان والشعور بآالم في العضالت، واالرتباك، والصداع، والتهاب الحلق .

الحاالت التالية اإلسهال المائي او الدموي ومشاكل في الرؤية، وألم وراء عينيك والحكة المهبلية أو التفريغ  فيكما قد يتسبب  -3

 والشعور بجفاف الفم .

 

 : Flagylموانع استعمال فالجيل 

 فيحالة فرط الحساسية المعروفة للمادة الفعالة او احد المكونات كما يمنع للحوامل  فييمنع استخدامه  -1
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 .الرضاعة فترة أثناء فالجيل يتسعمل ال, فترة الثالث شهور األخيرة من الحمل  

حالة وجود الحاالت التالية طفح جلدي أو ضيق في التنفس أو سعال أو تورم بالوجه أو الشفتين كما يمنع  فييجب وقف الدواء  -2

 استعماله في حالة ادمان الكحول لما قد يسببه من فشل كبدي .

 الديدان مضادات طاردات 

 الدبوسية الديدان) Enterobius vermicularis الدودية السرمية :nematodes الممسودة للديدان المضادة األدوية

pinworms:) 

 لتأثير البيوض تعرض بعد األمعاء داخل الدودة يرقات وتنمو استنشاقها، أو البيوض بابتالع الدودية بالسرمية العدوى تنتقل

 حكة مسببة بالشرج المحيط الجلد على بيوضها البالغة الديدان إناث تضع. الهضمية القناة من العلوي القسم في الهاضمة العصارات

 اليدين غسل يعد لذا األغلب، على اليدين غسل دون الطعام تناول نتيجة الفم إلى األصابع عبر البيوض انتقال إلى بدورها تقود

 ويفيد الذاتية، العدوى حلقة وكسر العدوى من للوقاية أساسيا   أمرا   المرحاض دخول وبعد الطعام تناول قبل األظافر وتنظيف

 .ليال   الموضوعة البيوض من التخلص في مباشرة   االستيقاظ بعد صباحا   االستحمام

 mebendazole الميبيندازول يعد

 

 اإلصابة نكس إلمكانية ونظرا   مفردة، وبجرعة السنتين فوق للمرضى يعطى حيث الدودية، بالسرمية اإلصابة لعالج المفضل الدواء 

 .أسابيع 3-2 بعد ثانية جرعة إعطاء يمكن

  أو الميبيندازول لمركبي الواسع الطيف من االستفادة يمكن

  albendazole األلبيندازول

  

 .الممسودة بالديدان المختلطة المعوية اإلصابات معالجة في

  البيرانتيل بمركبات أيضا   الدودية بالسرمية اإلصابة تعالج

pyrantel  
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 .viprynium embonate الفيبرينيوم إمبونات أو levamisole الليفاميزول أو

 :ascaris األسكاريس أو الخراطيني الصفر

 

 إلى تتطور العفج إلى ووصولها للبيوض اإلنسان ابتالع بعد. معوية خارج إنتانات إلى تؤدي ما ونادرا   األمعاء الدودة هذه تصيب

 في البالغة الدودة لتتكون ابتالعها اإلنسان ليعاود والبلعوم الرغامى إلى القصبات عبر تصعد ثم الرئتين، إلى الدم عبر تهاجر يرقات

 واإلسهال، البطني واأللم الشهية فقدان بأعراض المعوية اإلصابة وتتظاهر عرضية، ال باألسكاريس اإلصابة تكون قد. األمعاء

 .للحمض المحبة الكريات بكثرة عادة   ذلك ويترافق قصبي وتشنج رئوي بالتهاب الرئوية اإلصابة وتتظاهر

 levamisole الليفاميزول يعد

 

 قدرها مفردة كجرعة للبالغين إعطاؤه ويتم تجاهها، شديدة بفعالية يتمتع حيث األسكاريس بديدان اإلصابة لعالج المفضل الدواء 

 .المعالجين المرضى من 1 حوالي لدى خفيف قياء أو غثيان حدوث سجل وقد التحمل، جيد عادة   الدواء هذا يكون ملغ، 150ـ120

 حيث من متساويان وهما الديدان، بهذه اإلصابة لعالج أيضا   albendazole واأللبيندازول mebendazole الميبيندازول يستعمل

 البيرانتيل مركب استخدام أيضا   ويمكن الممسودة، بالديدان المختلطة اإلنتانات في الواسع طيفهما من االستفادة ويمكن الفعالية،

pyrantel. 

 :hookworms الشّصية الديدان
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 (necatoriasis الفتّاكات داء ،ancylostomiasis الملقوات داء)

 فقر يسبب قد الذي األمر مضيفها، مع ارتباطها نقطة من الدم تمتص حيث الغليظة، األمعاء من العلوي القسم في الديدان هذه تعيش

 هذه من التخلص إلى تهدف التي الدوائية المعالجة مع بالتزامن الدم فقر حالة معالجة الحالة هذه في يجب لذا الحديد، بعوز الدم

 .الفوليك حمض إضافة إلى المرضى بعض يحتاج وقد الفموية، الحديد مركبات إعطاء يجب عام وبشكل.الديدان

 استخدام ويمكن albendazole واأللبيندازول mebendazole الميبيندازول مركبات الشّصية بالديدان اإلصابة عالج في يستخدم

 فعاليتها من أقل necator americanus األمريكية الفتاكة ضد فعاليتهما أن إال levamisole الليفاميزول أو pyrantel البيرانتيل

 .Ancylostoma duodenale العفجية الملقوات ضد

 :strongyloides األسطوانية الديدان

 

 (strongyloidiasis األسطوانيات داء)

 باختراق اليرقات هذه لتقوم األمعاء، داخل يرقاتها تعطي الممسودة الديدان بقية خالف على وهي الدقيقة األمعاء الديدان هذه تصيب

 .الذاتية العدوى من حلقة مسببة األخرى األنسجة وغزو األمعاء جدار

 يترافق حيث اإلنتان، بمراحل مرتبطة أعراض من المرضى يعاني ما غالبا   ولكن عرضية، ال األسطوانية بالديدان اإلصابة تكون قد

 وتشنج الرئتين التهاب تشمل قد التهابية باستجابة الرئتين إلى الهجرة وتترافق حمامي، وطفح شديدة بحكة للجلد الديدان اختراق

 .الوزن وخسارة واإلسهال المؤلم المغص فتشمل البطنية األعراض أما القصبات،

 thiabendazole يابندازولثال يعد

 

 25 بجرعة إعطاؤه ويتم ،(المسنين لدى أوضح تكون الجانبية اآلثار لكن) البالغين لدى باألسطوانيات اإلصابة لعالج المفضل الدواء

 تأثيرات ذو مرخص غير بديل فهو albendazole األلبيندازول أما أيام، 3 لمدة ساعة 12 كل( غ 1.5 األعظمي الحد) كغ/ملغ
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 أيضا   اقترح وقد الضرورة، عند أسابيع 3 بعد المعالجة وتكرر أيام 3 لمدة يوميا   مرتين ملغ 400 بجرعة ويعطى أقل، جانبية

 .المهاجرة اليرقات على المحدودة فعاليته بسبب المعالجة من أطول فترات يتطلب أنه إال mebendazole الميبيندازول استخدام

 :trichostrongylus الشعرية األسطوانية الديدان

 

 األلبيندازول أو mebendazole الميبيندازول مركبات عالجها في ويستخدم الملقوات حياة دورة حياتها دورة تشابه

albendazole البيرانتيل أو pyrantel. 

 :Trichuris trichiura الذيل الشعرية المسلكة

 

 (trichuriasis المسلّكات داء)

 اإلصابات معظم كانت وإن العالم حول بها اإلصابة وتنتشر whipworm بالسوطاء أيضا   وتعرف الغليظة األمعاء الديدان هذه تصيب

 تتوفر أن إلى طويلة لفترات التربة في حية وتبقى البراز، مع الديدان هذه بيوض تطرح. المدارية وتحت المدارية المناطق في تظهر

 قبل الدقيقة األمعاء داخل لتنمو البيوض من اليرقات تخرج ابتالعها تم ما وإذا العدوى، إحداث على قادرة لتصبح المناسبة الظروف

 وتدلي وإسهال، دم، بفقر الشديدة الحاالت تتظاهر ولكن عرضية ال عادة   اإلصابة تكون. الغليظة األمعاء لمعة إلى تهاجر أن

 .المستقيم

 .albendazole األلبيندازول أو mebendazole الميبيندازول مركبات الديدان بهذه اإلصابة عالج في تستخدم

 :capillariasis الش ع اريات داء
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 يرقات على الحاوية العذبة المياه أسماك تناول عبر تنتقل التي Capillaria philippinensis الفلبينية الشعارية عن الداء هذا ينتج

 حاد وإسهال وقياء البطن في بألم وتتظاهر هضمية غالبا   لإلصابة المرافقة األعراض تكون. جيد بشكل المطهوة وغير الديدان هذه

 .albendazole األلبيندازول أو mebendazole الميبيندازول بمركبات اإلصابة وتعالج مديد

 :trichinellosis الشعرينات داء

 

 في ونموها اليرقات دخول بعد. الخنازير لحم في يرقاتها تتواجد ما غالبا   التي Trichinella spiralis الحلزونية الشعرينة عن ينتج

 وتترافق القلبية، العضلة في تتوضع وقد الهيكلية العضالت إلى الدم في تهاجر التي يرقاتها وضع إلى اإلناث تعمد الدقيقة األمعاء

 وتوذم عضلي، وألم وحمى، للحمض، المحبة الكريات كثرة تتضمن المهاجرة اليرقات تجاه حساسية فرط بأعراض عادة   اإلصابة

 .الرئتين أو القلبية العضلة في مميتة التهابات تحدث ما ونادرا   الحجاج، حول

 مع مشاركتها ويمكن الشعرينات، داء عالج في albendazole األلبيندازول أو mebendazole الميبيندازول مركبات تفيد

 .pyrantel البيرانتيل استخدام أيضا   يمكن. االلتهابية الفعل ردود من للوقاية القشرية الستيروئيدات

 :الممسودة بالديدان النسيجية اإلنتانات

 (:creeping eruption الزاحف الطفح) cutaneous larva migrans الجلدي اليرقات هجرة داء

 حاكة خطوط إحداث إلى الجلد في تقدمها يؤدي حيث اإلنسان جلد تدخل أن الكالب أو القطط من القادمة الشصية الديدان ليرقات يمكن

 عادة   فتستجيب المتعددة اإلنتانات أما ،tiabendazole بالتيابندازول موضعيا   المفردة اإلصابات تعالج. األقدام في خاصة   ممتدة

 .الفموي التيابندازول أو albendazole باأللبيندازول للمعالجة

 :tapeworms الشريطية للديدان المضادة األدوية - 2

 :taenia saginata العزالء والشريطية Taenia solium المسلّحة الشريطية

 (taeniasis الشريطيات داء)

 

 للحوم بالنسبة) العزالء الشريطية بيرقات والمصابة جيد بشكل المطبوخة غير النيئة اللحوم تناول نتيجة اإلنسان الديدان هذه تصيب

 حجم إلى الدودة وصول عند إال الشريطيات داء في األعراض تظهر ال(. الخنازير للحوم بالنسبة) المسلحة الشريطية ويرقات( األبقار

 .البراز مع بالبيوض ممتلئة الدودة جسم من قطع تخرج وقد مشابهة، مشاكل أو معوي انسداد إحداث من يمكنها معين
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 niclosamide النيكلوزاميد يعد

 

 والدوار العرضي الهضمي االنزعاج على الجانبية تأثيراته تقتصر حيث الشريطية، الديدان إنتانات لعالج استعماال   األكثر الدواء

 ملين بإعطاء يتبع وأن للقياء، مضاد بإعطاء النيكلوزاميد استخدام يسبق بأن ينصح. اليرقية الديدان ضد فعال غير أنه إال والحكة،

 الشريطية تسبب خطر أن من الرغم على. المعدة إلى البيوض هجرة خطر وتقليل الميتة الديدان طرح لتحريض( بساعتين بعده)

 عند للقياء مضاد باستخدام كليا   االحتمال هذا إلغاء يفضل فإنه نظريا   زال ما cysticercosis المذنبة الكيسات داء بتطور المسلحة

 .االستيقاظ

 praziquantel البرازيكانتيل يتمتع

 

 ويتميز خفيف، إفطار بعد كغ/ملغ 20ـ10 قدرها مفردة بجرعة عادة   ويعطى النيكلوزاميد، لفعالية مماثلة للشريطيات قاتلة بفعالية 

 .أكبر بجرعات استخدامه يجب ولكن اليرقي الطور في فعال بأنه

 :cysticercosis المذنبة الكيسات داء

 

 جهازيا   اليرقات تنتشر األمعاء في المبتلعة البيوض تفقس أن فبعد المسلحة، الشريطية لديدان اليرقي الشكل عن ينجم جهازي مرض

 في للصرع شائع مسبب وهو العصبي، المذنبة الكيسات بداء للدماغ اليرقات اختراق ويعرف تقريبا ، الجسم أنسجة جميع إلى

 .الموبوءة المناطق

 الكيسات عالج في فعاال   praziquantel البرازيكانتيل يكون وقد فعالية، األكثر العالجية الوسيلة هي العدوى من الوقاية تزال ال

 استخدامه تجنب يجب ولكن الميتة، اليرقات تجاه االلتهابية الفعل ردود من للوقاية القشرية الستيروئيدات أحد مع ويشارك العصبية،

 استخدام أيضا   يمكن. الطفيلي على القضاء عن الناتج الحاد العيني التخرب خطر بسبب العينية المذنبة الكيسات مرضى في
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 األحيان بعض في ويمكن الهيستامين، مضادات أو القشرية الستيروئيدات أحد مع بالمشاركة يعطى وهو albendazole األلبيندازول

 .الكيسات إلزالة الجراحي التدخل إلى اللجوء

 :Diphyllobothrium العوساء

 

 الدودة تقوم. جيد بشكل المطهوة غير األسماك بتناول تنتقل وهي Diphyllobothrium latum العريضة العوساء أنواعها من

 بظهور ذلك ويترافق المصابين بعض لدى األرومات ضخم دم فقر إلى يؤدي مما B12 الفيتامين على المضيف بمنافسة البالغة

 .عصبية أعراض

 بديل كدواء niclosamide النيكلوزاميد إعطاء ويمكن ،praziquantel البرازيكانتيل من مفردة جرعة باستخدام اإلصابة تعالج

 الفيتامينات من إضافات تقديم من بد وال ،(الماء من ممكن قدر أقل بشرب بلعها ثم جيدا   النيكلوزاميد مضغوطات بمضغ ينصح)

 .الحاصل العوز لتصحيح

 :Echinococcus المشوكات

 

 المشوكة من اليرقي بالشكل اإلنتان عن ينتج الذي hydatid disease العداري الداء إلى الديدان من الجنس بهذا اإلصابة تتطور

 .خاص بشكل Echinococcus multilocularis المساكن عديدة المشوكة عن أو Echinococcus granulosus الحبيبية

 جدران تخترق أجنة معطية األمعاء في تفقس التي البيوض ابتالع عن اإلصابة وتنتج المرض، هذا نقل في مختلفة حيوانات تشترك

 وال سنوات، لعدة متماسكة وتبقى ببطء حجمها يزداد أكياس إلى األجنة هذه تتطور ما وسرعان المختلفة، الجسم أعضاء إلى األمعاء

 .لالنفجار أو مجاور عضو على للضغط أو انسداد إلحداث كافيا   حجما   الكيسة تبلغ حتى األعراض تظهر

 عقب إعطاؤها ويمكن الحق، إنتان حدوث خطر من وللتقليل الكيسة داخل اليرقات قتل بهدف جهازيا   أو موضعيا   األدوية إعطاء يمكن

 .الجراحي العمل أثناء الكيسة انفجرت حال في الكيسة إزالة عملية

 والمحلول formaldehyde والفورمالدهيد cetrimide كالسيتريميد الموضعي بالحقن لليرقات المبيدة األدوية بعض تستخدم

 .الكيميائية المعالجة مع بالمشاركة واليود التوتر عالي الملحي

 في أيضا   استخدامها ويمكن الجهازية، للمعالجة المفضلة األدوية praziquantel البرازيكانتيل أو albendazol األلبيندازول يعد

 غير الحاالت في للجراحة جيدا   بديال   األلبيندازول يكون قد ذلك مع للجراحة، كبديل تكفي ال وهي الجراحة، إجراء إمكانية عدم حال

 .فعاليته من cimetidine السيميتدين يزيد وقد المعقدة،

 لم إذا مميتا   Echinococcus multilocularis المساكن عديدة المشوكة عن الناتج السنخي المشوكة المكورات داء يكون قد

 إعطاء يفيد فقد مستحيلة الجراحة كانت إذا أما تدبيره، في المفضل الخيار باأللبيندازول التغطية مع الجراحي االستئصال ويعد يعالج،

 .الفترة هذه خالل بعناية الكبدية الوظيفة مراقبة الضروري ومن أكثر، أو سنة لمدة متكررة دورية بصورة األلبيندازول
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 :hymenolepis nana القزمة المحرشفة

 

 وتظهر الملوث، الماء أو الطعام مع البيوض ابتالع بعد األمعاء تصيب وهي dwarf worm القزمة بالدودة أيضا   الدودة هذه تعرف

 أو مفردة بجرعة praziquantel البرازيكانتيل باستخدام المعالجة وتتم الشديدة، اإلنتانات في البطني واأللم اإلسهال أعراض

 (.الماء من ممكن قدر أقل بشرب بلعها ثم جيدا   النيكلوزاميد مضغوطات بمضغ ينصح) أيام 7 لمدة niclosamide النيكلوزاميد

 :trematodes للمثقوبات المضادة األدوية - 3

 :schistosoma البلهارسيّة

 

 (schistosomiasis البلهارسيات داء)

 المياه حلزون وهو الوسطي المضيف على الحاوي الماء مع تماس على األفراد هم البلهارسيات بداء لإلصابة عرضة األفراد أكثر

 ينمو ما وسرعان حاكا ، حطاطيا   طفحا   مسببة اإلنسان جلد وتخترق الماء في لتسبح الحلزون من الحرة اليرقات تخرج حيث العذبة،

 schistosoma الدموية البلهارسية) التناسلية البولية األوردة في ليعيش يهاجر ثم ومن أسابيع 6 خالل والكبد الرئتين في الطفيلي

haematobium )والمساريقا القولون أوردة في أو (المانسونية البلهارسية schistosoma mansoni )القناة أوردة في أو 

 (.schistosoma japonicum اليابانية البلهارسية) البابية والجملة الهضمية

 بفاصل جرعتين على مقسما   كغ/ملغ 40 بمقدار يعطى حيث البشرية، البلهارسيات جميع ضد فعال praziquantel البرازيكانتيل

 ولم اليابانية، البلهارسية إنتانات لعالج واحد يوم   في تؤخذ جرعات 3 على مقسما   كغ/ملغ 60 وبمقدار اليوم، نفس في ساعات 6ـ4

 البلهارسيات مضادات جميع بين من البرازيكانتيل ويتميز الدواء، هذا الستعمال مرافقة خطيرة سمية تأثيرات أي حدوث يسجل

 .المنخفضة وسميته الواسع وطيفه بفعاليته

قة  :Fasciola hepatica الكبدية المتوّرِّ

 

قة تعد  النباتات بتناول وتنتقل أيضا ، اإلنسان بها ويصاب األعشاب، آكالت عند الصفراوية القنوات في الشائع الطفيلي الكبدية المتوّرِّ

قات داء بحدوث وتتسبب الملوثة، المياه شرب أو  الجدار عبر لتمر العفج في أكياسها من اليرقات تتحرر حيث fascioliasis المتوّرِّ

 الخصية متفرعة جنس يسبب. الصفراوية األقنية إلى لتصل الكبد في الممتلئة األنسجة تخرب حيث الكبد إلى والصفاق المعوي
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clonorchis الخصية متفرعات داء clonorchiasis الخصية متأخرات جنس ويسبب Opisthorchis الخصية متأخرات داء 

opisthorchiasis، ال يبقيان ما وغالبا   حادة بأعراض يتظاهران ما ونادرا   المصابة النيئة األسماك تناول عن المرضان هذان وينتج 

 .سنوات لعدة عرضيين

 في mebendazole الميبيندازول تجربة تم وقد الكبدية، المثقوبات إنتانات معظم لعالج praziquantel البرازيكانتيل يستخدم

 .البرازيكانتيل من أطول معالجة مدة وتطلب منخفضة كانت الشفاء معدالت أن إال الخصية متفرعات داء عالج

 :Paragonimus المناسل جانبية الديدان

 

 الديدان هذه تنمو. الملوثة المياه أو البحرية الحيوانات بتناول ينتقل الذي paragonimiasis المناسل جانبية داء الديدان هذه تسبب

 أن إال الصدرية، والشكاوى واأللم الحمى أعراض أيضا   وتظهر رئويا ، والتهابا   وتليفا   ونزوفا   موضعية نخورا   وتسبب الرئتين في

 أو دماغية ورمية أعراض أو الصرع وتسبب كالدماغ أخرى مواقع في الديدان تنمو وقد عرضية، ال تكون الخفيفة اإلنتانات معظم

 .مميتا   يكون قد دماغي انصمام

 praziquantel البرازيكانتيل باستخدام الرئوية المثقوبات على القضاء يمكن

 

  Vitaminsالفيتامينات

 

 أن كثيرا   زعم وقد. كاف غير الغذاء أن المعروف من يكون عندما أو ومعالجتها معينة عوز حاالت من للوقاية الفيتامينات تستعمل

 مقنعة بصورة يثبت لم ذلك ولكن للعداوى، والتعرض المزمن الصحة سوء من الكثير تسبب اإلكلينيكي تحت الفيتامينات عوز حاالت

 سامة غير الفيتامينات وأغلب. الغفل من أكثر لها قيمة ال التي الفيتامينات لمستحضرات ضخم استهالك إلى ذلك أدى وقد. إطالقا  

 طويلة لفترة (6ب فيتامين) وبيريدكسين( 2د فيتامين) وإرغوكالسيفيرول (أ فيتامين) ريتينول من كبيرة جرعات إعطاء ولكن نسبيا  

 .وخيمة ضائرة تأثيرات له يكون قد

  (أ فيتامين) الريتينول
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 عوز من الحماية إلى تهدف الكبيرة الدورية التكميلية والجرعات. أساسا   الكبد وفي الجسم، أعضاء في مخزنة الدهون في تذوب مادة

 وزيادة ،(والعمى بالعين وخيمة آفات إلى تتحول قد التي العشاوة وتشمل) الملتحمة جفاف وبخاصة عينية بعيوب المرتبط أ فيتامين

 األطفال لجميع تكميلية لجرع الدوري اإلعطاء يتضمن أ لفيتامين الشامل والتوزيع. واإلسهال الحصبة وبخاصة للعداوى، الحساسية

 المناطق في األمهات جميع تتلقى أن ويجب. سنوات 3 إلى أشهر 6 من العمرية للمجموعة أولوية إعطاء مع المدرسي السن قبل

. النشيط الملتحمة جفاف معالجة في أيضا   يستعمل. الوالدة من أسابيع 8 خالل أ فيتامين من كبيرة جرعة المرتفعة الخطورة ذات

 حادة بآفات المصابين المرضى يحال ذلك وبعد مباشرة الملتحمة جفاف تشخيص بعد الفم طريق عن أ فيتامين جرعات إعطاء ويجب

 المحتملة الماسخة التأثيرات بين للتوازن اإلنجاب سن في للنساء بالنسبة حاجة وهناك. عاجلة بصفة المستشفى إلى بالقرنية

 فيجب الملتحمة لجفاف وخيمة عالمات هناك تكون وعندما. الملتحمة لجفاف الخطيرة العواقب مع حوامل أصبحن إذا أ لفيتامين

( العشاوة مثل) وخامة أقل أعراض هناك تكون وعندما. واحدة سنة سن فوق األطفال حالة في كما كبيرة معالجة جرعات إعطاء

 .المضاعفات لخفض الحصبة أوبئة خالل أيضا   أ فيتامين إعطاء يجب كما. كثيرا   أقل جرعة بإعطاء فيوصى

  ب فيتامين

 

 الفم طريق عن يستعمل (1ب فيتامين) والثيامين". المركب ب فيتامين" أنها على للسهولة تصنف االختالف شديدة مواد من مكون

 يتصف الجاف المزمن بري والبري. بري البري مرض إلى يؤدي قد الوخيم والعوز. الغذاء في كاف غير تناول عن الناشئ للعوز

 متالزمة تحدث وقد. ووذمة القلب بفشل الرطب بري البري ويتصف وشلل؛ وضعف العضالت وهزال المحيطية، األعصاب باعتالل

 في الحقن طريق عن الثيامين ويعطى. الوخيم العوز حاالت في( المركزي العصبي الجهاز في الميالين إزالة) كورساكوف ـ فيرنيك

 كمعالجة( ب المجموعة فيتامينات من العديد على تحتوي قد الحقن مستحضرات) يوميا   غرام ميلي 300 إلى تصل لجرعات الوريد

 اإلنعاش إمكانيات تكون أن ويجب. بالحقن اإلعطاء بعد وخيمة تكون قد أرجية تفاعالت تحدث وقد. الوخيم العوز حاالت في بدئية

 مرض بسبب االمتصاص خفض أو الغذاء في المنخفض المدخول من (2ب فيتامين) ريبوفالفين عوز ينتج وقد. الفور على متاحة

. البالغرا مثل أخرى عوز بحاالت مرتبطا   أيضا   يحدث وقد. بالبروبنيسيد المعالجة أو مزمنة عدوى أو المسكرات إدمان أو الكبد

 المعالجة أثناء يحدث قد العوز ولكن الطعام، في االنتشار واسع الفيتامين هذا أن حيث نادر (6ب فيتامين) البيريدوكسين وعوز

 البول أوكساالت فرط مثل األيض اضطرابات بعض في كبيرة جرعات وتعطى. المحيطية األعصاب بالتهاب ويتميز باأليزونيازيد

 بعض في ويستعمل الغليسيريد وثالثي الكولسترول تخليق النيكوتينيك حمض ويثبط. األرومات الحديدي الدم فقر في أيضا   وتستعمل

. ومعالجتها( البالغرا) النيكوتينيك حمض عوز من للوقاية النيكوتيناميدو النيكوتينيك حمض ويستعمل. الدم شحميات فرط حاالت

 عوز لمعالجة المستعمل 12ب فيتامين شكل هو والهيدروكسوكوباالمين. األوعية توسع يسبب ال ألنه عادة النيكوتيناميد ويفضل

 .االمتصاص سوء أو الغذاء في العوز بسبب 12ب فيتامين

. األرومات الضخم الدم بفقر مرتبط 12ب فيتامين أو الفوليك حمض وعوز. معينة وبروتينات الدنا تخليق في أساسي الفوليك وحمض

 نفس في 12ب فيتامين أعطى إذا إال المشخص غـير األرومات الضخم الدم فقر حاالت في الفوليك حمض اسـتعمال عدم ويجب

 سن في للنساء به يوصى يوميا   غرام ميكرو 400 الفوليك بحمض التكميلية والمعالجة. األعصاب اعتالل يحدث فقد وإال الوقت،

 .نسلهم في العصبي األنبوب في عيوب حدوث خطر خفض أجل من اإلنجاب

 (جـ فيتامين) األسكوربيك حمض ويستعمل
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  العادية البرد نزالت معالجة في قيمة له األسكوربيك حمض أن و. ومعالجته البثع من للوقاية 

 ( قد تقلل من ضغط الدم فيتامين سيالجرعات الكبيرة من الفيتامين جـ ) 

 د فيتامين وتعبير

 

 في متساويان المركبان وهذان. (3د فيتامين) وكوليكالسيفيرول (2د فيتامين) إرغوكالسيفيرول تشمل المركبات من مجاال   يشمل 

 .ومعالجته الرخد من الوقاية في أيهما استعمال ويمكن القوة

 كوليكا من يكفي ما إنتاج في يفشلون الذين أو الغذاء في كاف غير تعاطي من يعانون الذين في البسيط د فـيتامين عوز ويحدث

 .البنفسجية فوق لألشعة استجابة ديهيدروكولسترول ـ 7 سلفه من الجلد في (3د فيتامين) لسيفيرول

 من يكفي ما تكوين على قدرتهم عدم بسبب شهرا   24 إلى تصل لمدة د بفيتامين االتقاء في القاتم الجلد ذوي األطفال يستمر أن ويجب

 حتى الفاتح الجلد من أطول لمدة النهار لضوء الميالنين من المرتفع المحتوى ذي القاتم الجلد تعريض ويجب. جلدهم في 3د فيتامين

 أو األمعاء في االمتصاص سوء يسببها التي العوز حاالت في أيضا   د فيتامين يستعمل كما. 3د فيتامين تخليق نفس تحقيق يمكن

 .الدريقات قصور حاالت في الدم كالسيوم ونقص بالكبد مزمن مرض

 التجلط عوامل إلنتاج ضروري ك وفيتامين

 

 جـ فيتامينAscorbic acid  األسكوربيك حمض

 

 mg 500 األسكوربيك حمض أقراص،



399 

 

 , نزالت البرد ومعالجته البثع من الوقاية : االستعماالت

 الكبيرة الجرعات مع اذا استخدمت هضمية اضطرابات : الضائرة التأثيرات

 

 2د فيتامينErgocalciferol  إرغوكالسيفيرول

 

 كبدائل تعمل أن يمكن د لفيتامين مختلفة مركبات وهناك. د فيتامين لمركب ممثل اإلرغوكالسيفيرول

 الدم كالسيوم نقص المزمن؛ الكبد مرض أو االمتصاص سوء عن الناشئ د فيتامين عوز د؛ فيتامين عوز من الوقاية : االستعماالت

 الدريقات قصور حاالت في

 النقيلي التكلس الدم؛ كالسيوم فرط : االستعمال موانع

 عطش، صداع، عرق، بوال، الوزن، فقد إسهال، وقىء، غثيان إنهاك، الشهية، فقد تشمل الجرعة زيادة أعراض : الضائرة التأثيرات

 ميلي 1.25 من جرعة إعطاء استمر إذا األنسجة تكلس يحدث قد والبول؛ البالزما في والفوسفات الكالسيوم تركيزات وارتفاع دوار،

 أشهر لعدة غرام

  النيكوتيناميد Nicotinamide نيكوتيناميد

 

 كبدائل تعمل أن يمكن مختلفة المركبات من العديد وهناك. ب فيتامين لمادة ممثل

 mg 250 نيكوتيناميد أقراص،

 البيالغرا معالجة :االستعماالت

 6ب فيتامينPyridoxine hydrochloride  البيريدوكسين هيدروكلوريد
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 50mg البيريدوكسين هيدروكلوريد أقراص،

 األرومات الحديدي الدم فقر االيزونيازيدي؛ األعصاب اعتالل أيضية، اضطرابات بسبب البيريدوكسين عوز معالجة :االستعماالت

 ويستخدم في حاالت القيىء للمرأة الحامل

 المحيطية األعصاب اعتالل يسبب قد كبيرة لجرعات المزمن اإلعطاء ولكن عامة، بصفة جيد تحمله :الضائرة التأثيرات

 أ فيتامين Retinol ريتينول

 الحصبة مضاعفات من الوقاية ,العظام ونمو الرؤيا في مهم ومعالجته؛ أ فيتامين عوز من الوقاية :االستعماالت

 .لألجنة ماسخ تأثير له :االحتياطات

 :الجرعات تقدير

 المرضى فيها يعاني التي الحاالت في ولكن. ومعالجته أ فيتامين عوز من الوقاية في مفضلة الفموية أ فيتامين مستحضرات مالحظة

 العضلي الحقن طريق عن بالماء ممزوج حقن مستحضر إعطاء يمكن االمتصاص، سوء أو القىء أو الوخيم الشهية فقد من

 يسبب أن يمكن العالي المدخول بها؛ الموصى الجرعات مع العكس متعذرة أو خطيرة ضائرة تأثيرات توجد ال :الضائرة التأثيرات

 وزيادة ؛(الكبيرة الجرعات مع) الرضع في ومنتفخ متوتر يافوخ أو البالغين في القحف داخل الضغط في عابر ارتفاع والدية؛ عيوبا  

 من مرتفعة وتركيزات الحمر، الكريات لترسيب مرتفع معدل الكبد، تضخم الشعر، وجفاف الجلد، خشونة تسبب قد الضخمة الجرعة

 المصل في القلوي والفوسفاتاز المصل كالسيوم

 2ب فيتامينRiboflavin  ريبوفالفين

 

 mg 100 ريبوفالفين أقراص،

 حديثا   المولودين لدى اليرقان عالجوفي  2ب فيتامين عوز :االستعماالت

 1ب فيتامينThiamine hydrochloride  الثيامين هيدروكلوريد

 غرام ميلي 50 الثيامين هيدروكلوريد أقراص،

 ومعالجته 1ب فيتامين عوز من الوقاية :االستعماالت

 

 المعادن

 في المتطلبات وتختلف. ناقصا   الغذاء في الكالسيوم تناول يكون عندما إال عادة مطلوبة غير الكالسيوم مكمالت الكالسيوم غلوكونات

. االمتصاص خلل بسبب المتقدمة السن وفي الطلب، زيادة بسبب واإلرضاع والحمل األطفال، في نسبيا   أكبر وهي السن مع الغذاء
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 الدم كالسيوم نقص تكزز وفي. العظم فقد معدل يخفض اليومية االحتياجات بضعف الكالسيوم تعاطي فإن العظام تخلخل حاالت وفي

 .القلب إنعاش في أيضا   الكالسيوم غلوكونات ويستعمل. البالزما كالسيوم ترصد يجب ولكن بالحقن الكالسيوم غلوكونات إعطاء يجب

 الذكاء، ونقص البكم، يميزها) متوطنة فدامة عنه وينتج متوطن دراق يسبب والعوز. الجسم في األساسية العناصر بين من اليود

 حول والوفيات اإلمالص حدوث وزيادة والبالغين األطفال في العقلية الوظائف في وخلل ،(الدرقية قصور األحيان بعض وفي وشناج

 أثناء اليود مركبات إعطاء تجنب عام بوجه ويجب الوليد في الدرقية وظائف تكبت أن يمكن واأليوديدات واليود. الرضع وفي الوالدة

 وتعتمد. الحوامل السيدات عن منعه عدم فيجب والفدامة، الوليدي الدراق من للوقاية أساسيا   اليود إعطاء يكون وعندما. الحمل

 طريق وعن البوتاسيوم أيودات أو البوتاسيوم أيوديد شكل على الملح إلى اليود إضافة على كبير حد إلى اليود عوز على السيطرة

 أعطي إذا مفيد الميودن الزيت أن تبين اليود، عوز من الوخيمة إلى المتوسطة االضطرابات ذات المناطق وفي. الطعام مكونات تنوع

 .أثناءه مرحلة أي في أو الحمل قبل إما

 على للفلوريد الموضعي الفعل أن اآلن ويعتقد. السني للتسوس كبيرة مقاومة يعطي الفلوريد من مالئمة كمية إتاحة الصوديوم فلوريد

 1 من كثيرا   أقل الشرب مياه في للفلوريد الطبيعي المحتوى كان وحيثما. المجموعي التأثير من أهمية أكثر األسنان ولويحات ميناء

 قطرات أو ألقراص اليومي واإلعطاء. الفلوريد تعاطي لتكميل اقتصادا   الوسائل أكثر هي الصناعية الفلورة فإن اللتر، في غرام ميلي

 المياه مورد في الفلوريد محتوى إلى الرجوع بدون المجموعية الفلوريد مكمالت وصف عدم يجب ولكن مالئم، بديل هو فلوريد

 الرضع إعطاء عدم يجب ذلك جانب وإلى. اللتر في ميكروغرام 700 من أكثر على يحتوي الماء كان إذا بها يوصى ال وهي المحلي؛

 واألفراد. للفلوريد مريحا   مصدرا   تعتبر الصوديوم فلوريد تضم التي السنية والمعاجين. أشهر 6 سن يبلغوا حتى فلوريد مكمالت

 وضع أو فلوريدية مضمضة باستعمال إضافية حماية إعطاؤهم يمكن طبيا   المنقوصين أو خاصة بصفة األسنان لتسوس المعرضون

 االستعمال من تأثيرا   أكثر تركيزا   أقل لمضمضة اليومي واالستعمال أسبوعيا ؛ أو يوميا   المضمضة استعمال ويمكن. فلوريدية هالمات

 ضروري دالشدي والحذر مهني؛ إشراف تحت منتظم أساس على القوة عالية الهالمات وضع ويجب. تركيزا   أكثر لمضمضة األسبوعي

 .زائدة كميات أي ابتالع من الطفل لوقاية

 تكميلي دواء الكالسيوم غلوكونات Calcium gluconate الكالسيوم غلوكونات

 

 لتر، الميلي في( ميكرومول 220 الكالسيوم أيون) غرام ميلي 100( اإلماهة أحايد) الكالسيوم غلوكونات( للحقن محلول) حقن

 لتر ميلي 10 أمبولة

 الدم كالسيوم نقص تكزز :االستعماالت

 (الخبيث المرض أشكال بعض مثل) البول كالسيوم وفرط الدم كالسيوم بفرط المرتبطة الحاالت :االستعمال موانع

 .البالزما كالسيوم تركيز ترصد :االحتياطات

 النظم اضطرابات تسبب قد الوريد في الكالسيوم من الكبيرة الجرعات :ديجوكسين: التآثرات

 الدم كالسيوم فرط خطر زيادة :هيدروكلوروثيازيد

 :الجرعات تقدير

 الوريد في مستمر تسريب يتبعه( مول ميلي 2.2) غرام 1 البالغ الوريد، في البطىء الحقن طريق عن الدم، كالسيوم نقص تكزز

 يوميا  ( مول ميلي 8.8) غرام 4 لحوالي

 المصنع لتوجيهات طبقا   :واإلعطاء التخفيف
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 الحقن موضع في تهيج النظم، اضطراب القلب، بطء خفيفة؛ هضمية اضطرابات:  الضائرة التأثيرات

 1 أمبولة لتر، ميلي 0.5 أمبولة لتر، الميلي في غرام ميلي 480 ،(ميودن كزيت) يود( للحقن محلول) زيتي حقنIodine  اليـود

 لتر ميلي

 أيضا   الفم طريق عن الميودن الزيت إعطاء يمكن مالحظة

 ومعالجته اليود عوز من الوقاية :االستعماالت

 . الثدي من اإلرضاع: االستعمال موانع

 والزيت ـ اليود مكمالت تعطى عندما الدرقية لفرط خاص بشكل حساسة) العقيدي الدراق حالة في أو سنة 45 سن فوق :االحتياطات

 .الدرقية وظائف اختبارات مع يتدخل قد ؛(مناسبا   يكون ال قد الميودن

 الدرقية فرط الدرقية، وقصور دراق الحساسية؛ فرط تفاعالت : الضائرة التأثيرات

  الصوديوم فلوريد Sodium fluoride الصوديوم فلوريد

 

 كبدائل تعمل أن يمكن مختلفة فلوريدات وهناك. للفلوريد ممثل

  الصوديوم فلوريد للفم، مضمضة

 السني التسوس من الوقاية: االستعماالت

 مرتفعا   الفلور من الطبيعي المحتوى يكون حيث أو المياه فلورة فيها يتم التي المناطق في يستعمل ال: االستعمال موانع

 السني التسوس من للوقاية للفلوريد أيضا   ميسر مصدر المفلورة األسنان معاجين مالحظة

 الجرعات استعمال عند األسنان على بيضاء قشور أحيانا   تسمم؛ حدوث محتمل غير بها الموصى الجرعات في : الضائرة التأثيرات

 بها الموصى الجرعات تجاوز تم إذا أصفر بني إلى اللون تبدل ونادرا   بها؛ الموصى

   

 الثانيالفصل 

 الدواء بالشكل الملخص 
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 (ة)االدوية الشائعالفصل الثالث

 شيوعا األكثر هي هنا المذكورة ولكن التجارية لألسماء بالنسبة متنوعة شركات هناك قبل الدخول في هذا الفصل يجب ان تعلموا ان

 الموانع االستخدام االستخدام االسم التجاري سم العلمي الا
Clobetasol 
Propionate 

 

 ديرموفيت

Dermovate 

 

تخفيف وعالج اعراض االلتهاب 

والحكة واالمراض الجلدية التي 

تستجيب لمشتقات الكورتيزون 

الموضعية مثل الصدفية 

 والحساسية

اذا استخدم لالطفال  او 

للحوامل يجب ان تكون 

لجرعة قليلة والقل فترة 

 ممكنة

Atorvastatin 

 

  ليبيتور
Lipitor 

 

 في الكولسترول ارتفاع

 الدم دهون وخلل الدم

 المختلط

 أمراض حاالت في يعطى ال
 الكبد

 خالل يعطى ال ، النشطة
 الحمل

 واإلرضاع
 

Herbal cough 
lozenges Herbal 

cough syrup 

 زيكوف

Zecuf 

 اليوجد يستخدم في معالجة السعال

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpharmacia1.blogspot.com%2F2015%2F01%2Fdermovate-ointment.html&ei=A8yKVYOGOsLmywOrp6b4Dw&usg=AFQjCNFlR9HjOURU8RthD-_D-T9kT2Y8Dg&sig2=itvCEiClYhCc3ZTZdKf25g
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Sertraline 

hydrochloride 

 

 زولفت

Zoloft 

 

 لدى االكتئابيستخدم في حاالت 

 الوسواس ، القلق ، البالغين

 القهري

يمنع استخدامه لالشخاص 

 انخفاض عاما ، 18دون 

 الكبد وظائف في شديد

Pseudoephedrine 
HCL + 

Triprolidine HCL 

 اكتفيد

Actifed 

 

 ، واألنفلونزا البرد لنزالت

 ، األنفية الجيوب التهاب

 التهاب ، لالحتقان مزيل

 األنف ،التهاب األذن

 الموسمي

 الجملة مهدئات مع تناول
 ، العصبية

 المرضى عند بحذر يستعمل
 المصابين

 المثانة وظيفة في باختالل
 شديد وفشل

 ، والكلى الكبد وظائف في
 أثناء يعطى

 للضرورة واإلرضاع الحمل
 فقط

Paracetamol + 
Diphenhydramine + 
Pseudoephedrine 

ان نايت اند دي  

Night And Day N 

 

 احتقان حاالت عالج يف يستخدم

 كما األنفية والجيوب األنف

 األعراض معالجة في يستعمل

 البرد بنزالت المرتبطة

 مع او والرشح واإلنفلونزا

 ،الحلق أو النف في الحكة حاالت

 درجة ارتفاع حالة في يستعمل

 معالجة على يعمل كما الحرارة

 الدواء يقوم كما األنف حساسية

 من الصدر و االنف بتجفيف

 انسداد حاالت ويعالج السوائل

 .األنف

 النساء مع استخدامه يمنع

 ، المرضعات او الحوامل

 لمن استخدامه يمنع كما

 , الربو نوبات من يعاني

 البروستات تضخم أعراض

 .الدرقية الغدة مرضى مع ,

Dextromethorphan 
hydrobromide+ 

Chlorpheniramine 
maleate+ 

Phenylephrine 
hydrochloride syrup 

شراب كوديالر  

Codilar Syrup 

 

 للسعال يقو مهدىء الدواء يعد

 مادة يعتبر حيث الجافة والكحة

 هيدروبروميد فان دكستروميثور

 وله للسعال جدا يقو مهدىء

 الفينيل ومادة المسكن تأثير

 على يعمل هيدروكلوريد إفرين

 الدموية االوعية انقباض

 عليه يترتب مما الصغيرة

 االغشية احتقان تخفيف

 ، التنفسى الجهاز في المخاطية

 مسكن يعد فالدواء يوبالتال

 .للكحة قوى ومهدىء

 من اقل لالطفال يستخدم ال

 .سنوات 6

Theophylline + 
Glyceryl guaiacolate 

ايلكسر اكسوساف  

Exosaf elixir 

 الهوائية للقصبات موسع

 ومقشع

 اقل لالطفال استعماله تجنب
 سنتين من
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 تحفيز حدوث خطر بسبب
 للقلب
 العصبي والجهاز

Orlistat 

 

 أورلي

Orly 

 

 ممنوع للمرأة الحامل التخسيس حاالت في يستخدم

Ampicillin + 
Cloxacillin 

 كلوكس امبي

Ampiclox 

 

 التهاب ، القصبات التهاب

 واألذن والبلعوم اللوزتين

 والمثانة الكلية ،التهاب

 العظم التهاب ، واالحليل

 الجلد التهاب ، والنقي

 ، الدم تجرثم ، واألنسجة

 ، القلب شغاف التهاب

 التهابات ، السحايا التهاب

 العمليات بعد ما

 المصابين للمرضى يعطى ال
 بانتانات

 يعطى ، النوى وحيدات
 في بحذر

 الكبدي القصور حاالت
 وفي والكلوي

  B فئة الحمل  اإلرضاع

Alprazolam 

 

 زاناكس

Xanax 

 

 حاالت في زاناكس يستخدم

 ضغوط عن الناجم والقلق التوتر

 يصفه حيث والعمل الحياة

 ضغوط يواجهون لمن االطباء

 في للطلبة او العمل في شديدة

 التوتر لتقليل امتحاناتهم اوقات

 ايضا يسبب قد ولكنه والقلق

 . التركيز فقدان

 لفترات زاناكس يستعمل ال

 ذلك يسبب حيث طويله

 وادمانه عليه االعتياد

 يعطى ال ، متفاوته بدرجات
 التنفسي القصور حاالت في

 الحمل في يعطى ،ال الحادة
 واإلرضاع

 القصور في بحذر يعطى
 أو الكبدي

 نمماليستخدم  ، الكلوي

 في مشاكل من يعانون

 عضلي ووهن العضالت

Amlodipine 

 

 املوديبين

Amlodipine 

 

 ضغط ارتفاع إدارة في

 الصدرية والذبحة الدم

 اختالل في بحذر يعطى
 ، حاد كبدي

 تضيق ، المسنين المرضى
 االبهر

   C فئة الحمل

Amoxicillin اموكسيسيللين 

Amoxicillin

 التهابيستخدم لمعالجة 

 التهاب ، القصبات

 واألذن والبلعوم اللوزتين

 والمثانة الكلية ،التهاب

 المرضى عند بحذر يستخدم
 المصابين

 في شديد باضطراب
 ، الكبدية الوظيفة
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 العظم التهاب ، واالحليل

 الجلد التهاب ، والنقي

 ، الدم تجرثم ، واألنسجة

 ، القلب شغاف التهاب

 التهابات ، السحايا التهاب

 العمليات بعد ما

 حاالت في الجرعة تعديل
 الفشل

 الشديد إلى المتوسط الكلوي
 وفي ،

 اإلرضاع
 B فئة الحمل

Amoxicillin  

 

 اموكسيسيللين

Amoxicillin 

 

يستخدم لمعالجة االلتهابات 

اللوزتين ،والقصبات ويستخدم 

 بصورة كبيرة لالطفال

 الدواء استخدام يمنع

 من يعانون الذين لالشخاص

 للبنسلين حساسية

 أموكسيسيللين

Dexamethasone 
sodium phosphate 

 

 أوفتاديكس

Ophtadex 

 

 االلتهابية الحاالت

 للستيروئيدات المستجيبة

 الجفنية الملتحمة في

 ، والقرنية ، والبصلية

 العين لكرة األمامي والقسم

 الظهاري القرنية التهاب
 ، الحاد الحلئي

 لمكونات الفطرية األمراض
 العين

 للحمل بالنسبة التصنيف
 C  النمط

Simethicone 

 

نقط سيميثكون  

Simethicone oral drops 

 

 في والمغص األنتفاخ لعالج

 األطفال

 موانع التوجد

Simethicone 

 

ريست بيبي  

Baby rest 

 

 وبلع األنتفاخيستخدم في حالة 

 المغص , الهضم وسوء الهواء

 الجهاز أضطرابات , المعوي

 الهضمي

 موانع التوجد

Diclofenac Sodium+ 
Paracetamol 

+Chlorpheniramine 
Maleate + 

Magnesium 
Trisilicate 

 ريليف

Relief 

 او الكبدي القصور حالة في يستخدم كمسكن لالالم 
 الكلوي
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Betamethasone 

sod. + 
Neomycin sulphate 

+ 
Thiomersal 

 ان ودوسولا

Odosol n 

  

 حاالت في تستعمل

 في وااللتهاب الحساسية

 واألنف واألذن العين

 ، الجلوكوما حاالت في
 وااللتهاب

 للعين الطفيلي أو الفيروسي
 وجود ،
 األذن طبلة في ثقب

Amoxicillin + 
Clavulanic acid 

 اوكمنتين

Augmentin 

 اموكسيكالف

Amoxiclav

 

 التهاب ، القصبات التهاب

 واألذن والبلعوم اللوزتين

 والمثانة الكلية ،التهاب

 العظم التهاب ، واالحليل

 الجلد التهاب ، والنقي

 ، الدم تجرثم ، واألنسجة

 ، القلب شغاف التهاب

 التهابات ، السحايا التهاب

 العمليات بعد ما

 حاالت في بحذر يعطى
 القصور

 وفي والكلوي الكبدي
 اإلرضاع

  B فئة الحمل

Diclofenac sodium 

 

 اولفين

Olfen 

 

 االالم تسكينيستخدم في 

 النقرس نوبات ، واللثة األسنان

 والتورمات إللتهابات ، الحادة

 عسر ، الجراحية العمليات بعد

 الفقري العمود االم ، الطمث

 الركبة واالم

يجب الحذر عند استخدامه 

لمرضى القرحة المعدية 

،الربو ، مرضى الكبد 

 ،مرضى الكلى

 

Diclofenac sodium 

 

جيل دولفين  

Dolphin Gel 

 

 عند هاستخدام يجب للروماتيزم ومضاد لأللم مسكن

 الحمل اثناء فقط الضرورة

,يمنع  الطبيب استشارة بعد

 الربواستخدامه في حاالت 

 نزيف , الحاد األنف التهاب,

 ، الهضمية القرحة, األمعاء

 القصور , يالكبد القصور

 .يالكلو

 

Guaifenesin غوايفنيزين 

Guaifenesin 

 البلغم تخفيف يساعدعلى

 الشعب وإفرازات( المخاط)

 .الهوائية

 حاالات في يستخدم ال
 التدخين عن الناتج السعال
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Isosorbide dinitrate 

 

 

 ايزورديل

Isordil 

 

 الذبحة معالجة في

 وللوقاية الصدرية

 معالجة وفي ، منها

 القلبي القصور

 الصدرية الذبحة حاالت في
 العرضية

 بعض سياق في تظهر التي
 األمراض

 األوكسجين لنقص كعرض
 فقر مثل

 ، الدماغي النزيف . الدم
 ، الجلوكوما

 االستعمال عند الحذر يجب
 فترة خالل

 خالل يستعمل ال ، اإلرضاع
 إال الحمل
 القصوى للضرورة

Diphenhydramine 
HCL + 

Ammonium 
Chloride 

 ايزيلين

Isilin 

 

 طارد ، للسعال مضاد

 . للحساسية مضاد للبلغم
 حاالت في بحذر يستخدم

 تضخم
 البول واحتباس البروستات

 وانسداد
 الكبد وأمراض عشر االثنى

 والفشل
 في ، الصرع وفي الكلوي

 الحمل
 يستعمل واإلرضاع
 القصوى للضرورة

Enalapril 
 

 

 اينابريل

Enapril 

 

 األساس الدم ضغط فرط

 قصور معالجة والخبيث

 أالحتقاني القلب

 بدقة الجرعة ضبط يجب
 لمرضى

 الحمل ، الكلوي االعتالل
 الفترة C فئة
 D وفئة الحمل من األولى

 الثانية الفترة
 الحمل من والثالثة

Hyoscine-n-butyl 
bromide 

 

 بسكوبان

Buscopan 

 سبازمين انتي

Anti spasmen 

 

 الهضمي الجهاز تشنجات

 الصفراوية االقنية تشنج ،

 الجهاز تشنجات ،

 ، الطمث عسر ، البولي

 الجراحي العمل بعد االقياء

 

 ، الجلوكوما في يعطى ال
 ، القلب تسرع
 البروستات ضخامة

 ، البول واحتباس
 ، الوخيم العضلي الوهن

 بحذر يعطى
 والحمل اإلرضاع خالل

 في خاصة
 من األولى الثالثة األشهر

 الحمل
Betamethasone 
dipropionate+ 

 دايفوبيت

Daivobet 

 من أكثر تستخدم ال أن يجب الصدفيه مرض جلعاليستخدم 

 يوم في المرهم من غم 15
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calcipotriol hydrate 

 

 غم 100 من وأكثر واحد

 واحد أسبوع في

Metoclopramide 
HCL 

 

 Plasil بالزيل

 Primperan بريمبران

 

 ركود عالج ، للقيء مضاد

 الجراحة بعد المعدة

 . والسكري

 مرض في بحذر يعطى
 قد ، السكري

 ، لألنسولين االستجابة يغير
 ، األطفال

 ، المسنين ، والمرضى
  B الفئة الحمل

Clopidogrel 

 

 بالفكس

Plavix 

 

 الحد ، الدم لتجلط مضاد

 ، الشرايين تصلب من

 الدماغية السكتة

 القرحة حاالت في يعطى ال
 ، الهضمية

 ، القحف داخل نزف
 يعطى اإلرضاع

 ولألطفال الحمل في بحذر

Amoxicillin + 
Cloxacillin 

 بلموكلوكس

Pulmoclox 

 

 التهاب ، القصبات التهاب

 واألذن والبلعوم اللوزتين

 والمثانة الكلية ،التهاب

 العظم التهاب ، واالحليل

 الجلد التهاب ، والنقي

 ، الدم تجرثم ، واألنسجة

 ، القلب شغاف التهاب

 ، السحايا التهاب

 العمليات بعد ما التهابات

 المرضى عند بحذر يستخدم
 المصابين

 في شديد باضطراب
 الكبدية الوظيفة

 حاالت في الجرعة ،تعديل
 الفشل

 الشديد إلى المتوسط الكلوي
 وفي ،
  B فئة الحمل  اإلرضاع

Glucosamine 
sulfate 

 

 دوروفين

Dorofen 

 

يوصى خاصة النساء  لعالج التهاب وخشونة المفاصل
الحوامل بعدم استعمال هذا 

 الدواء

Dexchlorpheniramin
e 

 

 بوالرامين

Polaramine 

 

 ،معالجة للحساسية مضاد

 المترافقة السعال

 تحسسيه باضطرابات

 . احتقان ،مضاد

  يستعمل ال
 نشاط فرط من يعانون لذينل

 الغدة
 ذوي المرضى ، الدرقية

 ضغط ارتفاع
 في يستعمل ، شديد دم

 للحاجة الحمل
 الستة األشهر في فقط

 الحمل من األولى
 الثالثة األشهر في يجوز ال
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 ، األخيرة
 للمرضعة الحذر اخذ يجب

Amitriptyline 

 

 تريبتيزول

Tryptizol 

 
 

 مزاج تعديل على يساعد

 .االكتئاب ازالة و المريض

ال يجوز استخدامها في 
المرضى الذين يتعافون من 

 احتشاء عضلة القلب

Tetracycline 
 

 

 تتراسايكلين

Tetracycline 

 

 الشعب التهاب من الوقاية

 التفاقم من المزمن الهوائية

 عالج ، اللثة التهاب ،

 السيالن

 اختالل في بحذر يعطى
 ,كبدي , كلوي

 , الوهن
 في الدواء استخدام يمنع

  الحمل فترة

Ranitidine 

 

 زانتاك

Zantac 

 

 ،الهضمية القرحة عالج

 القرحة من المتكرر النزيف منع

 ،الهضمية

 المريئي المعدي الجزر مرض

 الهضمية القرحة ومنع عالج،

 يتناولون الذين األشخاص في

 غير لاللتهابات المضادة العقاقير

 إفراز، (المسكنات) الستيرويدية

 ورم بسبب المعدة لحمض مفرط

 البنكرياس في تضخم أو

 (إليسون زولينجر متالزمة)

 لديهم الذين األشخاص

 الدم اضطرابات من تاريخ

 البورفيريا يسمى

Clemastine 

 

 تفاجيل

Tavegyl 

 

 ، الجلوكوما في بحذر يعطى للحساسية مضاد
 تضخم

 القلب فشل ، البروستات
 يعطى ، الحاد

 الحمل في أيضا بحذر
 واإلرضاع

Imipramine HCL 

 

 تفرانيل

Tofranil 

 

 سلس حاالت وفي ، مهدئ

 األوعية اتقاء ، البولي

 والصداع الدموية

 المسنين ، الجلوكوما
 ،تضخم

  C فئة الحمل  ، البروستات

Cimetidine تكاميت 

Tagamet 

 عشر االثنى قرحة عالج

 العالج ، المعدة وقرحة

 المعدة حرقة من والوقاية

 الحمضية الهضم وعسر

 ، المعدة في والحامض

 التوتر من والعالج الوقاية

 حاالت في بحذر يعطى
 ، كلوي اختالل
 وفي ، المسنين المرضى

 الحمل
 واإلرضاع

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Femail-arabe.blogspot.com%2F2014%2F08%2Fmedical-details-about-tryptizol-pills.html&ei=4S2IVeyxFYaHygOhr4DAAQ&usg=AFQjCNGFGkRB8Hz7GgyxiHDf1JyLccyWYQ&sig2=1r5LDcJ0eCisn8EEKFfVIg&bvm=bv.96339352,d.bGQ
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 في النزيف عن الناجم

 العلوي الهضمي الجهاز

Carbamazepine 

 

 تكريتول

Tegretol 

 

 آالم بعض ، الصرع عالج

  األعصاب

 

 حاالت في بحذر يعطى
 ، القلب أمراض

 ، المسنين ، الكبد أمراض
 تضخم

  C فئة الحمل البروستات

Diltiazem 

 

 التيازيم
Altiazem 

 

 لهجمات الوقائي العالج

 عند خاصة الصدر خناق

 ارتفاع معالجة ، الجهد

 األساسي الشرياني التوتر

 بطيني قصور ، جيبي تناذر
 ، أيسر

 ال ، بطيني أذيني حصار
 يوصف

 أو المرضع أو للحامل
 األطفال

Dextromethorphan
  

 

رليتوس  

Tussilar 

 

الحساسية  الجاف للسعال مضاد
للدكسترومثورفان, او 
للمواد المستخدمة في 

  المركب

Chlorpheniarmine 
maleat + 

Phenylephrine HCL 
+ 

Ephedrine HCL + 
Codeine phosphate 

 Tussiram توسيرام

 Tussivan توسيفان

 

 ، الجاف للسعال مهدئ

 ، الهوائية للُشعب موسع

 للحساسية مضاد

 بحذر يعطى ، االمساك
 الربو لمرضى

 سنتين من اقل االطفال ،

Dextromethorphan 
HBr + 

Oxomemazine HCl + 
Sodium Benzoate 

 توكسيل

Toxil 

 

 الجاف السعال معالجة

 . واالرجي

 الحمل حالة في يستعمل ال
 . واإلرضاع

Paracetamol + 
Chlorpheniramine + 
Dextromethorphan 

HBr + 

 D تولين

Tullin-D 

 مضاد و للسعال مسكن

 لالحتقان

 ومسكن تحسس ومضاد

 للحرارة وخافض آالم

 يجب واإلرضاع الحمل في
 استشارة

 هذا تستعمل ال ، الطبيب
 مع الدواء

http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
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Pseudo-Ephedrine 
HCl 

 

 تحتوي أخرى أدوية
 براسيتول

Glycerin + 
Hypromellose + 

Polyethylene glycol 

 تيرموند

Tearmond 

 

 من المؤقت التخفيف

 عن الناجم والتهيج الحرقة

 من الوقاية ، العين جفاف

 آخر تهيج حدوث

 ، الصقة عدسات وجود
 استشارة يجب
 للحوامل الطبيب

 قبل والمرضعات
 االستعمال

Fluoxetine 

 

 بروزاك

prozac 

 

 من مختلفة أشكال عالج

 الوسواس ، االكتئاب

 المسنين اكتئاب ، القهري

 ، كلوي أو كبدي اختالل
 الوهن

 وإن( الرضاعة أو الحمل ،
 لم

 تم ، (سالمة يثبت
 ضرر بدون استخدامها
 الحمل فترة أثناء

Glibenclamide 

 

 داؤنيل

Daonil 

 

 او الكبدي القصور حالة في نوع الثاني السكري داء عالج
 ، الكلوي

 للحوامل يعطى ال

Fluconazole + 
Azithromycin + 

Secnidazole 

 اف كيت شي

Shekit -f 

 

 الفطرية لاللتهابات

 والقوية البسيطة المهبلية

 الثالث األشهر خاصة الحمل
 األولى
 والمرضع

Diloxanide furoate + 
Metronidazole – 

Benzoyl 

 دايلوزول

Dilozole 

 

 في االميبا عدوى عالج

 األخرى واألنسجة األمعاء

 األمعاء خارج وفي

 أخرى طفيلية وإصابات

 في الجرعة تخفيض يراعى
 السن كبار
 في بقصور والمرضى
 ، الكبد وظائف

 في الحمل أثناء يعطى ال
 الثالثة األشهر
 خالل وكذلك األولى

 الرضاعة
 . سنتين من اقل واألطفال

Oxybutynin chloride سير دربتا  Drepettasir الهضمي الجهاز في انسداد للعضالت تشنج كمضاد 
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  Ditrospam ديتروسبام

 

 ، البولي السلس ، الملساء

 عند الالإرادي التبول

 أو اضطراب ، األطفال

 البول عسرة

 وهن ،
 ، القولون التهاب ، األمعاء

 األمراض
 ، الوعائية القلبية

 تجنب ، الجلوكوما
 للحوامل الدواء إعطاء

 . والمرضعات

Clobetasol 
propionate in 

Anhydrous paraffin 

 

 درمودين

Dermodin 

 

 عن الناتجة التهابات

 حساسية أمراض

 ، الجلدية والحكة ، الجلد

 األلم ، الحرقة

 الفيروسية الجلد التهابات
 ، والبكتيرية

 ، الزهري ، الماء جدري
 ، الجلد تدرن

 يستعمل ، الشباب حب
 األشهر في بحذر
 الحمل من األولى الثالثة

 وكذلك
 اإلرضاع

Calamine + 
Glycerine + 
Camphor 

 درموكال

Dermocal 

 

 ، الجلد لحساسية يستعمل

 الحشرات لدغة

 يجوز ال سامة مادة يعتبر
 على تقريبه
 الفم او العينين

Mebeverine HCL 

 

 دسبتالين

Duspatalin 

 

 القولون اضطرابات

 األمعاء آالم ، التشنجية

 بأعراض المرتبطة

 القولون تهيج ، القولون

 6 من اقل لألطفال يعطى ال
 سنوات

Spironolactone 

 

 الدكتون

Aldactone 

 

 ، الدم ضغط ارتفاع عالج

 إدارة ، مع وذمة الكبد تشمع

 فشل

 أالحتقاني القلب

 انحباس ، حاد كلوي قصور
 ، البول

 الحمل ، الدم بوتاسيوم فرط
 C فئة

Micronised Acid 
Lisuride + 

Micronised Tartaric 
acid + 

Micronised Sodium 
Calcium + 
Lactose + 

Magnesium Stearate 
+ 

Microcystalline 
Cellulose 

 دوبرجين

Dopergin 

 

 اضطراب :النساء لدى

 العقم ، الشهرية للعادة حاد

 خارج الحليب سيالن ،

 الطبيعية الفترات

 . لإلرضاع

 تضخم : الرجال لدى

 . الجنسي والعجز الثدي

 باركنسون مرض عالج

 ، نفسية اضطرابات
 حادة اضطرابات

 ، الشريانية الدموية للدورة
 قلبية ذبحة

 أو الكلى وظيفة ،اختالل
 ، الكلى غسل

 واإلرضاع الحمل أثناء
 استشارة يفضل

 الطبيبة
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Sitagliptin+ 
Metformin 

 جانوميت

Janumet 

 

 من السكر عالج في يُستخدم

 الثاني النوع

 جانوميت أقراص تستخدم ال

 الكلوي الفشل لمرضى

Clopidogrel 
Bisulfate + 

Atorvastatin + 
Aspirin 

 A دوسبين

Dospin-A 

 

 في الدهون لتقليل يعطى

 الدم تجمع يمنع ، الدم

 الصفيحات

 تجمع قلة حالة في يعطى ال
 الصفيحات

 ، الكبد أمراض . الدموية
 الحمل خالل

Cabergoline 

 

 دوستنكس

Dostinex 

 

 عدم لعالج يستعمل

 هرمون في االتزان

 تزيد عندما البروالكتين

 الدم في البروالكتين كمية

 ارتفاع حاالت في يعطى ال
 الدم ضغط

 بحذر يعطى ، المنضبط غير
 في

 الحمل  ، الكلوي االختالل
  B فئة

Spiramycin 

 

مايسينروفا  

Rovamycine 

 

 ذات ، القصبات التهاب

 ، الحنجرة التهاب ، الرئة

 التهاب ، الجيوب التهاب

 ، البلعوم التهاب ، اللثة

 ، الوسطى األذن التهاب

 من الوقاية ، المقوسات داء

 أثناء الخلقي المقوسات داء

 الحمل

 المرضى عند بحذر يستعمل
 المصابين

 قصور أو كبدية بأمراض
 ، كبدي

 القلب نظم في اضطراب

Prifinium bromide + 
Paracetamol 

 ريابال

Riabal 

 

 القناة تقلصات آالم

 ، حركتها وزيادة الهضمية

 التهاب ، المعدة التهاب

 القرحة ، والقولون األمعاء

 تقلصات آالم ، الهضمية

 المجرى تقلص ، الصفراء

 البنكرياس التهاب ، البولي

 ، الجلوكوما حاالت في
 وتضخم
 البروستات

Tretinoin 

 

 A ريتن

Retin A 

 ريتينوئيد

Retinoid 

 

 الجلد لتقرن مضادة كمادة

 ، الشباب حب لمعالجة ،

 الوجه تجاعيد إزالة وفي

 المسطح والحزاز والكلف

 االكزيما وحاالت

 عالج أي مع يستخدم ال
 ال ، أخر جلدي
 األغشية على يطبق

 والجروح المخاطية
 الحمل أثناء يستخدم ال ،

Risperidone ريسدال 

Risdal 

 الفصام عالج

 العقلية واالضطرابات

 األخرى

 حاالت في بحذر يعطى
 قصور

 ، الكلى أو الكبد بوظائف
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 أمراض وفي
 ، الدموية واألوعية القلب

 ، الصرع
 واإلرضاع الحمل خالل

 للضرورة
 القصوى

Rifampicin 

 

 ريفادين

Rifadin 

 

 النشط السل إدارة

 عوامل مع باالشتراك(

 على القضاء ، (أخرى

 السحايا التهاب لمرض ناقل

 

 الكبد لألمراض بحذر يعطى
، 

 C فئة الحمل ( ، الرضاعة
( 

Albendazole 

 

يلتنز  

Zentel 

 
 

 عالج ، للديدان طارد

 و المائية االكياس مرض

 بيرقات الدماغ إصابة

 الشريطية الديدان

 أثناء بحذر يستخدم
 وفي ، اإلرضاع

 وظيفة اضطرابات حاالت
 ال ، الكبد
 الحمل أثناء يستخدم

Alprazolam 

 

 زوالم

Zolam 

 

 حاالت ، القلق حاالت

 اضطرابات ، االكتئاب

 عالج ، الخوف عن ناتجة

 األساسي الحركة رعاش

 القصور حاالت في يعطى ال
 التنفسي

 الحمل في يعطى ،ال الحادة
 واإلرضاع

 القصور في بحذر يعطى
 أو الكبدي

 نمماليستخدم  ، الكلوي

 في مشاكل من يعانون

 عضلي ووهن العضالت

Dorzolamide 
hydrochloride + 
Timolol maleate 

 زوالمول

Xolamol 

 

 المرتفع الضغط لخفض

 للمرضى العين داخل

 من يعانون الذين

 الزاوية مفتوحة الجلوكوما

 مرض ، الشعبي الربو
 ، الرئة انسداد

 . القلب قصور ، القلب بطء
 الصدمة

 الحمل في ينصح ،ال القلبية
 والرضاعة

Flubendazole فلوب 

Flub 

 طاردة للديدان

 ،باالسكارس اإلصابة)

 ،االنكلوستوما

 الدبوسية، الشريطية الدودة

 (السوطية،

 اليوجد
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Simvastatin 

 

 Simvor سمفور

 Simvatin سيمفاتين

 

 في الكولسترول ارتفاع

 الدم دهون وخلل الدم

 الدهون ارتفاع ، المختلط

 الدم في

 الكبد أمراض في يعطى ال
 االرتفاع أو

 الكبد إلنزيمات المبرر غير
 يعطى ال ،

 الحوامل للنساء
 والمرضعات

Paracetamol + 
Diclofenac 

Potassium+ 
Chlorzoxazone 

 ديكوليف

Dicoliv 

 

االلم الضهر  ,التهاب 

 ، المفاجئةم األل ،حاالتالمفاصل

 ، األسنان ألم

 والحرارة األلم حاالت

 االلتهاب مع المترافقة

 األشهر في استعمال يحظر
 األخيرة

 عند الحذر اخذ ،يجب للحمل
 اإلرضاع

 في بحذر يستخدم كذلك ،
 المرضى

 السوائل باحتباس المصابين
 وارتفاع

 القلبي والقصور الدم ضغط

Cefixime 

 

 سوبراكس

Suprax 

 

 ،التهاب البلعوم التهاب

 الجيوب التهاب ، اللوزتين

 التهاب ، القصبات ،التهاب

 ،التهابات الوسطى األذن

 البولية المجاري

 لدى الجرعة تعديل يجب
 مرضى

 ، الكلوية الوظيفة اعتالل
 مراقبة يجب
 للديال الخاضعين المرضى

 ، باهتمام
 B فئة الحمل

Acetazolamide 

 

 دياموكس

Diamox 

 سيدامكس

Cidamex 

 

 ثانوي ،عالج الجلوكوما

 ، الصرع نوبات لبعض

 حاالت في مساعد عالج

 هبوط عن الناتجة االوديما

 عن أو أالحتقاني القلب

 األدوية بعض

 البوتاسيوم نسبة انخفاض
 الصوديوم أو

 الكلوي القصور ، الدم في
 أو الكبدي أو
 ، الدرقية الغدة قصور

 الحذر توخي
 واإلرضاع الحمل أثناء

Diphenhydramine 

HCL + 

Sodium Citrate + 

Codeine phosphate + 

Menthol 

 بكت سيدو

sedo-pect 

 

 الجاف السعال عالج

 والمتهيج والمعند

 للحوامل يعطى ال
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 Lactulose 

 

 سيداالك

Sedalac 

 

 في الماء كمية زيادة على يعمل

 على يعمل بالتالي و البراز

 تليينه

يمنع في حاالت ارتفاع 
 الجاالكتوز في الدم

Cetrimide 

 
 

  سيتريميد
Cetrimide 

  

 والحروق للجروح يستعمل

 الجلدية والتقرحات

 اليوجد موانع
 

Celecoxib 

 

بريكسسيلي  

Celebrex 

 

 أعراض لتخفيف

 االلتهاب وعالمات

 . المفصلي العظمي

يعاني يستخدم لشخص اذا كان 

من التهاب ولديه في نفس 

 الوقت قرحة

 المصابين للمرضى يعطى ال
 أو بالربو
  التحسسي االرتكاس

 دون لألطفال يعطى ال ،
 ينصح ال ،كما سنة 10 سن

 للمرضعات
 وخاصة للحوامل يعطى وال

 األشهر
 الحمل من األخيرة

Carbidopa + 
Levodopa 

 سينامت

Sinemet 

 

 داء أعراض لمعالجة

 باركنسون

 ، الجلوكوما في يعطى ال
 بآفات إصابة

 خالل يعطى ال ، جلدية
 الحمل

 واإلرضاع

Fusidic acid 

 

 Fucine فوسين

 Fucidin فيوسيدين

 

 تطهير ، الجلدية االلتهابات

 وفي الجرثومية البؤر

 بالدمل اإلصابة حاالت

 والجروح والحروق

 الحمل في يستعمل
 واإلرضاع
 فقط للضرورة

Diclofenac Sodium. 

 

حقن فولتارين  

Voltaren Ampoules 

 

 الحادة اإللتهابات عالج

 بشكل األلم وتسكين والمتوسطة

 سريع

يجب الحذر عند استخدامه 

لمرضى القرحة المعدية 

،الربو ، مرضى الكبد 

 ،مرضى الكلى

 

Diclofenac Sodium. يجب الحذر عند استخدامه  وخافض لآلالم مسكن فولتارين

http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
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Voltaren 

 

 المفاصل والتهاب للحرارة

 العظام هشاشة ، والنقرس

لمرضى القرحة المعدية 

،الربو ، مرضى الكبد 

 ،مرضى الكلى

Diclofenac 

potassium 

 

 كتافالم

Cataflam 

 

 الحادة اآلالم سكينيستخدم لت

 أالم مثل المتوسطة و البسيطة

 عالج, الشهرية الدورة

 .المفاصل إلتهاب و الروماتويد

 ىلمرض: بحذر يستخدم

،القرحة  القلب هبوط

 المصابين, المعدية

, الدم ضغط إرتفاع, بالجفاف

 أو الكبد وظائف في خلل

 ىالكل

Cyanocobalamin 

 

 B12 فيتامين

Vitamin B12 

 

 

 النووي الحمض لتكوين

 الخبيثة لألنيميا ومضاد
 يجب لكن بأمان يستعمل

 فرط تجنب
 الجرعة

Pyridoxine 

 

 B6 فيتامين

Vitamin B6 

 

 على الجسم يساعد

 األحماض استعمال

 تعتبر التي االمينية

 البروتينات بناء قوالب

 يجب لكن بأمان يستعمل
 فرط تجنب

 الجرعة

Povidone Iodine 

 

نيفيدبو  

Povidine 

 

 مطهر جلدي مرهم

 والجروح للقروح

 والحروق

 . يوجد ال

Acyclovir 

 

 Zovirax زوفيراكس

 

 الهيربس عدوي لعالج يستخدم

 اإلغشية, الفم, الجلد تصيب التي

 تصيب التي الهيربس, المخاطية

 أيضا   و. التناسلية اإلعضاء

 كذلك و زوستر الهيربس عدوي

 الجدري

 B فئة الحمل

Captopril كابوتين 

Capoten 

 الدم ضغط الرتفاع عالج

 القلب قصور معالجة ،

 أالحتقاني

 االستعمال عند الحذر اخذ
 لدى

 من يعانون الذين المرضى
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 اضطراب
 فرط ، الكلية وظائف في

 الدم بوتاسيوم
 من يعانون الذين كذلك

 في تضيق
 يستخدم ، االبهر الشريان

 األطفال عند
 الطرق جدوى عدم حال في

 األخرى
 للضغط الخافضة
  C فئة الحمل

Levamisole 

 

 كاتركس

Katrex 

 

 فقط يستعمل الحمل أثناء . للديدان طارد
 للضرورة

 االحتياج وحسب القصوى

Doxazosin mesylate 

 

  كاردورا

Cardura 

  

 تضخم أعراض

 ، الحميد البروستات

 الخفيف الدم ضغط ارتفاع

 المعتدل أو

 للحوامل يستعمل ال
 . والمرضعات

Digoxin 

 

 كارديكسين

Cardixin 

 

 و القلب فشل حاالت

 الليفي األذيني الرجفان

 الرجفان في يعطى ال
 ، الليفي البطيني

 قصور في بحذر يعطى
 ، الكلى وظائف

 . الدرقية الغدة خلل وحاالت
 في يعطى

 للضرورة واإلرضاع الحمل
 القصوى

Diosmin + 

Hesperidin 
 دافلون

Daflon 

 

يستخدم في دوالي الساقيين 

 والخصيتين 

 اليوجد

Carvedilol 

 

 ديالتريند

Dilatrend 

 ضغط فرط في يستخدم

 .فشل القلب االحتقاني ، الدم

 الصدمة حاالت في يعطى ال
 ، القلبية

 القلب نبضات في كبير بطء
 في ،عجز

 االنحصار ، الكبد وظيفة
 األذيني

 الثانية الدرجة من البطيني
 ، والثالثة
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 سنة 10 دون األطفال
 C فئة ،الحمل

Hyoscine 
butylbromide+ 

Ketoprofen 

 سبازموفين

Spasmofen 

 

 حاالت عالج يستخدم في 

 يالكلو كالمغص الحاد المغص

 . يوالصفراو

 ييعان لمن يمنع استخدامه

 , الكبد , بالكلى قصور

 اقل االطفال ’ القلب امراض

 يمنع كما عام 13 من

 الحمل حاالت يف استخدامه

 .والرضاعة

Tiemonium 
methylsulfate 

 

شراب فيسرالجين  

Visceralgine Syrup 

 
 

 عند والتقلصات المغص لعالج

 واالطفال الرضع

 اليعطى لمرضى الجلوكوما

Cinnamon oil + 
Caraway oil + 

Fennel oil 

 كارمينكس

Carminex 

 

 الناتج المغص ، االنتفاخ

 بسبب االنتفاخ عن

 للغازات طارد ، الغازات

 موانع يوجد ال

Clonazepam 

 

 ريفوتريل

Rivotril 

 

 الصرع أنواع لكل يستعمل

 التي الصرعية والنوبات

 واألطفال للرضع تحدث

 والبالغين

 تثبيط ، حاد رئوي قصور
 تنفسي

 أثناء االستعمال ،تجنب
 الحمل
 . واإلرضاع

Betamethasone + 
Gentamicin + 
Clioquinol + 
Tolnaftate 

 كوادريديرم

Quadriderm 

 Polyderm  ديرم بولي

 Tetraderm تتراديرم

 الجلدية االلتهابات لمعالجة

 والحكة والفطرية

 الجلدي والتحسس

 : الحاالت في يستعمل ال
 ، الجلد تدرن
 اإلفرنجية الجلدية اإلصابات

، 
 في الفيروسية واالخماج
 ،يستعمل الجلد

 واإلرضاع الحمل أثناء
 . فقط للضرورة
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Amiodarone HCL 

 

 كوردارون

Cordarone 

 

 أنواع بعض من للوقاية

 نظم في االضطرابات

 ومعالجتها القلب

 الغدة فرط في يعطى ال
 بطء ، الدرقية

 طبيب إخبار يجب ، القلب
 في التخدير

 العالج هذا استعمال حال
 قبل

 يعطى ال ، الجراحية العملية
 الشهر بعد
 الحمل من الرابع

Sulpiride 
+Mebeverine HCL 

وناكول  

Colona 

 

 المعدة وظائف إضطرابات

 بالقناة المغص حاالت ، واالمعاء

 العصبى القولون ، الهضمية

الحساسية من المادة ، 
 سنوات 10اطفال اقل من 

Ketotifen Hydrogen 
Fumarate 

 

 بروفيالر

PROFILAR 

 
 

 الربو لحدوث وقائي عالج

 وعالج الوقاية ، الشعبي

 الحساسية إضطرابات

 لمادة الحساسية فرط
 .كيتوتيفين

Atorvastatin  

 

 اتور

Ator 

 

 الكولسترول ارتفاعيستخدم في 

 في

 الدم دهون وخلل الدم

 المختلط

 مرض الكبد النشط.
 الرضاعة الطبيعية. الحمل

Triamcinolone 
Acetonide 

 

 كينالوغ

Kenalog 

 

 تقرحات لمعالجة معجون

 الفم

 عند االستعمال بعدم ينصح
 وجود

 حمى أو فطرية إصابات
 أو راشحة

 الفم في جرثومية أفات
 والحلق

http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
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Chlorpromazine 
HCL 

 

 الرجكتيل

Largactil 

 

 بعض في يستعمل

 المزاج اضطرابات

 الغثيان ، العنيد الفُواق ،

 . والقيء

 االحتباس خطر ، الجلوكوما
 ، البولي

 ، والشرايين القلب أمراض
 أمراض

 في بحذر يستخدم ، الكبد
 مرض

 الجهاز أمراض ، السكري
 التنفسي

 أورام ، البروستات تضخم
 الجهاز

 ، صرع ، المركزي العصبي
 انسداد

 أو الحمل في ، معوي
 لم : اإلرضاع

 السالمة تثبت

Baclofen 

 

 ليورسال

Lioresal 

 

 عالج ، التشنج معالجة

 في الناشئة الشديد التشنج

 إدارة ، الشوكي الحبل

 العصب التهاب في األلم

 الثالث

 المرضى في بحذر يعطى
 يعانون الذين

 ، المسنين ، الصرع من
 اختالل مرضى

 ، والرضاعة ، كلوي
 واألطفال

  C فئة الحمل

Dill seed oil + 
Sodium bicarbonate 

 غريب ماء

Gripe Water 

 

 ، المغص آالم تخفيف

 والنفخة الحموضة تخفيف

 األطفال عند

 يوجد ال

Amoxicillin + 
Flucloxacillin 

 ماكسبين

Maxipen 

 

 ، التنفسي الجهاز التهاب

 التهاب ، اللوزتين التهاب

 التهاب ، األنفية الجيوب

 التهاب ، الوسطى األذن

 والتناسلية البولية المسالك

 ، البروستات التهاب ،

 ، واألنسجة الجلد التهاب

 ، البطن داخل خراجات

 . الرئة خراج

 من االموكسيسيلين ينقص
 فعالية

 . الفموية الحمل مانعات
 B فئة الحمل

Miconazole Nitrate 

 

 مايكوهيل

Mycoheal 

 

 الفطرية التهابات لعالج

 الثانوي االلتهاب وكذلك

 البكتريا عن الناتج

 اإلعطاء عند الحذر يجب
 لالم
 ينصح ال ، المرضعة

 للمرأة باستعماله
 الثالثة األشهر في الحامل

 األولى

Orphenadrine 
citrate + 

 مايوجسك

Myogesic 

 والمتوسطة الخفيفة اآلالم

 اضطراب كحاالت

 ، الجلوكوما في يعطى ال
 البول انحباس
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Paracetamol كاناجسك 

Kanagesic 

 

 أسفل آالم ، العضالت

 الغضروف انزالق الظهر،

 الصداع ، المفاصل آالم ،

 الطمث عسر آالم ،

 يعطى ال ، العضلي الوهن ،
 لألطفال

 بحذر يعطى ، سنة 10 دون
 للمرضى

 خفقان من يعانون الذين
 يعطى ، القلب

 واإلرضاع الحمل في بحذر

Sodium 
bicarbonate + 

Tartaric acid + 
Citric acid 

فروت فوار  

Fawar Fruit 

 
 

 ىلمرض إستخدامه يمنع المعدة حموضة لمعادلةيستخدم 

 علي إحتوائه بسبب الضغط

 الصوديوم من كبيره كميات

 الماء بحبس يقوم الذي

 .الضغط ورفع بالجسم

Famotidine 

 

 انتودين

Antodine 

 

 عالج عشر األثني قرحة عالج

 المعدية القرحة

يمنع استخدامه في 
المرضى الذين أظهروا فرط 

 الحساسية للعالج

Methylergometrine 

 

 Methergin مثرجين

 Ergot اركوت

 

 النزوف حاالت في

 من الوقاية ، النسائية

 الوالدة بعد الرحمي النزف

 في االستعمال يجوز ال
 اضطراب

 ، والكلوية الكبدية الوظيفة
 يجوز وال
 الحمل أثناء

Meloxicam 

 

 موبك

Mobic 

 
 

 االلتهابات أعراض لعالج

 أعراض لعالج ، الرثوية

 ( المؤلم العظمي االلتهاب

 الداء ، المفاصل داء

 (التنكسي المفصلي

 القرحة في يستعمل ال
 ، الهضمية

 الحاد الكبدي القصور
 الكلوي والقصور

 اليعطى لالطفال ، الشديد
 واإلرضاع الحمل أثناءو

Domperidone 

 

 Motalon موتالون

 Motilium موتيليوم

 

 الغثيان أعراض معالجة

 عسر وحاالت والقيء

 الهضم

 ، واألمعاء المعدة نزف
 ثقب أو انسداد

 ، الهضمي الجهاز في
 باستشارة ينصح
 ال ، الحمل أثناء الطبيب

 أثناء يستخدم
 اإلرضاع

http://www.altibbi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86
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Amiloride 
Hydrochloride + 

Hydrochlorothiazide 

 موديوريتك

Moduretic 

 

 ارتفاع حال في للبول مدر

 حاالت في ، الدم ضغط

 المصحوب الكبد تليف

 . باستسقاء

 الكلى وظائف في خلل
 مستوى ،ارتفاع
 في ، الدم في البوتاسيوم
 تعاطي حاالت
 على تحتوي أدوية

 ال ، البوتاسيوم
 واإلرضاع الحمل في يعطى

Tramadol HCL 

 

 ترامادول

Tramadol 

 

 قوي مركزي مسكن

 اآلالم لتسكين يستعمل

 الشديدة أو المتوسطة

 القصور في بحذر يعطى
 أو الكبدي

 التنفسي القصور أو الكلوي
 يعطى ال .

 فرط ، الوعي فقدان في
 داخل التوتر

 الصرع ، األطفال ، القحف
 يعطى ال ،

 إال واإلرضاع الحمل خالل
 للضرورة
 . القصوى

Lisinopril 

 

 ليزينوبريل

Lisinopril 

 

 ،الدواء لهذا الحساسية فرط يستخدم لعالج ارتفاع ضغط الدم

  وعائية وذمة

Amlodipine + 
Lisinopril 

 A هبيريل

Hipril – A 

 

 انسداد حالة في يعطى ال الدم ضغط ارتفاع لعالج
 الشريان

 العضلة احتشاء ، التاجي
  القلبية
 

Chlorpheniramine 

 
 

فورت الليرجيكس  
Allergex fort 

 

 الربو نوبات في يستعمل ال . للحساسية مضاد
 ، الحادة

 بحذر يستعمل ، اإلرضاع
 أمراض في

 الحمل  ، ،المسنين الكبد
 B فئة

Haloperidol 

 

 هادول

Haldol 

 

 ، النفسية االضطرابات

 السلوك مشاكل عالج

 األطفال عند الشديدة

 ، الحركة مفرطي

 التقلصات اضطرابات

 الالإرادية

 التثبيط في استطباب مضاد
 الشديد

 العصبية للجملة والسمي
 داء ، المركزية
 يعطى ، باركنسون
 القصوى للضرورة

 تجنب يجب ، الحمل في
 عند االرضاع
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 يعطى ، العالج اخذ
 باضطرابات للمصابين بحذر

 قلبية
 وعائية

Dexamethasone + 
Dexchlorpheniramin

e + 
Ascorbic Acid (Vit 

.C) 

 هيانيل

Hayanil 

 

 التحسسي األنف التهاب

 لغبار التحسس ، بأنواعه

 ، الكأل وحمى الطلع

 االرجية الجلدية اإلصابات

 التهاب ، االكزيما مثل

 . التحسسي الملتحة

 ، البروستات ضخامة
 مغلق الزرق

 المعدة قرحة ، الزاوية
 عشري واالثنى

 والكلوية القلبية األمراض ،
 الحادة

 الفيروسية االنتانات
 وشلل كالحماق

 خالل يعطى ال ، األطفال
 الحمل

 مع يعطى ال ، واإلرضاع
 االندوسيد

 يعطى ال ، واألسبرين
 دون لألطفال

 في بحذر يعطى ، سنتين
 الصرع حالة

Alfacalcidol 

 

  ألفا ون
One – Alpha 

 

 عن الناشئة األمراض

 الكالسيوم ايض اضطراب

 ، الكساح ، العظام لين ،

 عند الكالسيوم نقص

 ، الوالدة حديثي األطفال

 الكالسيوم امتصاص سوء

 الكساح حاالت في

 الحمل خالل يعطى
 واإلرضاع
 فقط للضرورة

Fexofenadine HCL 

 

  زاناكس

  Xanax 

 

 التهاب أعراض معالجة

 الفصلي التحسسي األنف

 العطاس ( : على وتشتمل

 في حكة ، األنف سيالن ،

 الفم وباطن األنف

 تدمع ، والحنجرة

 ، ) العين واحمرار

 للحكة العرضية المعالجة

 ألشري عن الناجمة

 . المزمن الجلدي

 الحمل خالل يعطى ال
 واإلرضاع

 للضرورة إال

Prednisolone 
acetate + 

Benzalkonium 
chloride 

 ابيكورت

Apicort 

 

 التي االلتهابات عالج

 للسبرويد تستجيب

 غير التحسسية واألعراض

 المتوسطة الخفيفة الخمجية

 البصلية والملتحمة للجفن

 للعين األمامي والقسم

 . والقرنية

 في باستعمالها ينصح ال
 معالجة

 القيحية العينية االخماج
 وداء ، الحادة

 ، الحاد السطحي القوباء
 البقر وجدري

 الفيروسية األمراض ومعظم
 األخرى

 والملتحمة للقرنية
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Timolol maleate 

 

 ابيمول

Apimol 

 تيمولير

Timolyre 

 

 الداخلي الضغط خفض في

 الجلوكوما وفي ، للعين

 والجلوكوما المزمنة

 الثانوي

 القلب بطء ، القصبي الربو
 ، الجيبي

 ينصح ال ، القلبية الصدمة
 للحوامل

 األطفال وكذلك

Prednisolone 
acetate 

 

بلس إيكونوبريد  

Econopred Plus 

 

 عالج يف القطرة  تستخدم

 عن تنتج التي العين التهابات

 يستعمل كما بالعدوى اإلصابة

 , التهاب حاالت عالج في

 أو القرنية تصيب يالت القرحة

 القزحية التهاب حاالت في

 .الملتحمة والتهاب

 حالة في استخدامه يمنع

 من يعانون الذين المرضى

 من ألي الحساسية فرط

 الدواء مكونات

Cetirizine 
hydrochloride 

  

  زيرتك

Zyrtec  

 

 الحساسية حاالت في يستخدم

 من كال   يعالج حيث المختلفة

  والحكة العطس و األنف سيالن

 العيون حاالت في يستخدم كما

 األنف في وحكة الدامعة

 في حساسية وايضا   والحنجرة

 األنفية جيوب

 ييعان لمن استخدامه يمنع

 يال الحساسية حاالت من

 يمنع ، الدواء مكونات من

 دون األطفال مع استخدامه

 سنتين

Phenazone + 
Procaine HCL 

 أُتوكائين

Otocain 

 

 ، الوسطى األذن التهاب

 لأللم الفوري التسكين

 في االلتهاب وتخفيف

 ، االحتقانية المراحل

 مع مساعد وكعالج

 الحيوية المضادات

 في ثقب وجود حالة في
 ، األذن طبلة
 ، للضرورة إال للحوامل

 بحذر ويعطى
 يستعمل ال ، للمرضعات
 10 من أكثر

 أيام

Nifedipine 

 

 ادالت

Adalat 

 

 الدم ضغط ارتفاع

 الصدرية الذبحة

 حاالت في بحذر يعطى
 أو كلوي اختالل

 ، المسنين المرضى ، كبدي
 انتظام عدم

 ،ال البطيني القلب ضربات
 يعطى

 واإلرضاع األطفال
  C فئة الحمل

Erythromycin اريثرومايسين 

Erythromycin 

 ، التنفسي الجهاز عدوى

 االلتهاب ، ألديكي السعال

 ، الدفتريا ، الرئوي

 التهاب ، المعوية االميبا

 الجهاز التهاب ، الجلد

 للمرضى بحذر يستعمل
 خلل لديهم الذين

 يستعمل ، الكبد وظائف في
 في بحذر

 الرضاعة
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  B فئة الحمل والتناسلي البولي

Azithromycin 

 

 ازي ونس

 Azi-once 

 

 ، التنفسي الجهاز التهاب

 ، الوسطى األذن التهاب

 ،الكالميديا ، الجلد التهابات

  اللوزتين التهاب البلعوم، التهاب

 حاالت في يستعمل ال
 الكبدي القصور

 الحمل في يستعمل ، الحاد
 واإلرضاع

 القصوى للضرورة إال

Acetylsalicylic acid 
Lysine 

 

 اسبجك

Aspegic 

 

 المفاصل التهاب

 هشاشة ، الروماتيزم

 إلى خفيف ألم ، العظام

 الحمى ، معتدل

 مع حساسية حدوث حال في
 المسكنات

 النزف اضطرابات ، األخرى
 أو
 بحذر يعطى ، الصفيحات
 ، القرحة في
 أو الشديدة الكلى أمراض

 ، حاد كبدي
 ابتداء يستعمل ال الحمل في

 الشهر من
 يستعمل وال للحمل السادس

 فترة أثناء
 اإلرضاع

Amikacin 

 

 اميكاسين

Amikacin 

 

 الجرام االلتهابات عالج

 العصوي خطيرة سلبية

 تسببها التي وااللتهابات

 موانع عند العنقوديات

 من أوغيرها بنسلينات

 سمية أقل المخدرات

 الذين المرضى في تجنبها
 من يعانون

 الوالدة حديثي ،في التعصب
 يعطى ،
لالشخاص ممن   بحذر
 ، السمع ضعفلديهم 

 ، الخدج واألطفال
 الرضاعة /.المرضى السمنة

 والرضع ،
 يثبت لم( الوالدة وحديثي

 ) سالمة
  C فئة الحمل

Diphenoxylate HCL 
+ Atropine sulphate 

 انترستوب

Enterostop 

 لوموتيل

Lomotil 

 

 أمراض من يعانون الذين . لإلسهال مضاد
 ، الحادة الكبد
 بالتهاب المرتبطة اإلسهال

 القولون
 األطفال ، الكاذب الغشائي

 ، سنتين دون
 C فئة الحمل

 ، الشديد الضغط انخفاض الناجم الحاد الصدري األلم انجسيد 
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glyceryl trinitrate
 

 

Angised 

 

 ، الصدرية الذبحة عن

 القلب احتشاء

 الدم فقر
 الضغط ارتفاع ، الشديد

 القحف داخل
 النزف أو الرض بسبب

 ، الدماغي
 واإلرضاع الحمل

Losartan potassium 
+ 

Hydrochlorothiazide 

 H انجيزار

Angizaar –H 

 

,فشل  الدم ضغط ارتفاع عالج

 القلب

 الذين لألشخاص يعطى ال
 احتباس لديهم

 للحوامل يعطى ال ، البول
 والمرضعات

Indomethacin 

 

 اندوسيد

Indocid 

 

 المفاصل التهاب

 التهاب ، الروماتزيم

 ، النقرسي المفاصل

 التهاب العظام هشاشة

 مسكن ، المقسط الفقار

 لآلالم

 ، القرحة حالة في يعطى ال
 التهاب

 بحذر يعطى ، المستقيم
 للمرضى

 والحمل اإلرضاع ، المسنين

Propranolol 

 

 انديرال

Inderal 

 

 ، الدم ضغط ارتفاع

 ، القلب نظم اضطراب

 ، القلب ضربات تسرع

 ، القلبية العضلة اعتالل

 االحتشاء

 في االستعمال يجوز ال
 الصدمة حاالت

 المجاري انسداد ، القلبية
 ، التنفسية

 تباطؤ ، قلبي حصار
 القلب ضربات

 الحمل في يستعمل ال
 واإلرضاع

Tobramycin + 
Dexamethasone 

 ت اوبتيديكس

Optidex T 

 

 العين حاالت لمعالجة

 لالستيرويدات المستجيبة

 نفس في تتطلب والتي

 الوقائية المعالجة الوقت

 ، الحيوية بالمضادات

 التهاب حاالت لمعالجة

 الملتحمة

 السطحي القرنية التهاب
 البسيط القوباء

 من الناتجة العين إصابة ،
 البكتريا

 ( الجلوكوما ، الفطرية
 ) األزرق الماء

 الحمل في ينصح ال
 والرضاعة

Ketorolac 
tromethamine + 
Benzalkonium 

chloride + 
Edetate disodium + 

Octoxynol + 
Sodium chloride 

 اوبتيالر

Optilar 

 المؤقتة لإلزالة يستعمل

 عن الناجمة العينية للحكة

 الموسمي التحسسي

 االلتهاب لعالج ، للملتحمة

 عند للعمليات التالي

 لهم أجريت الذين المرضى

 الساد استخراج عملية

 لديهم للذين يعطى ال
 من حساسية

 الغير االلتهاب مضادات
 ، ستيروئيدية

 للحوامل ينصح ال
 وكذلك والمرضعات

 سنة 10 دون األطفال
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Xylometazoline HCL 

+ 
Benzalkonium 

chloride + 
Sodium phosphate 

+ 
Sodium chloride + 

Methylhydroxyprop
ylcellulose 

 أوتريفين

Otrivin 

 

 ، األنف احتقان مزيل

 تصريف في للمساعدة

 إزالة ، األنفية اإلفرازات

 المخاطي الغشاء احتقان

 تنظير تسهيل ، للبلعوم

 األنف

 ال ، الجراحية التداخالت بعد
 يستعمل

 تحت يستعمل ، الحمل أثناء
 إشراف

 ال ، اإلرضاع أثناء طبي
 على يستعمل

 طويلة فترات مدى

Dexamethasone + 
Neomycin sulfate + 
Polymyxin B sulfate 

 د.ن.ب

P.N.D 

 

 ، العين التهاب حاالت في

 العنبية التهاب حاالت وفي

 القرنية وجروح المزمن

 حروق عن الناتجة

 أجسام اختراق أو كيميائية

 . غريبة

 وامرض ، القرنية التهاب
 فيروسية

 ، والملتحمة للقرنية أخرى
 العين إصابة
 فطريات داء ، بالمتفطرات

 مكونات
 واإلرضاع الحمل ،في العين

 للضرورة

Bromocriptine 

 

 Parlodel بارلوديل

 Ronali رونالين

 

 الغدية االضطرابات

 ارتفاع مع المترافقة

 العنانة ، الدم بروالكتين

 ، الرجال عند والعقم

 متعدد المبيض متالزمة

 الم ، الطمث ، الكيسات

 لمعالجة ، الثدي واحتقان

 باركنسون داء

 للمرضى بحذر يعطى
 المصابين

 ، الكبد ، القلب بأمراض
 االضطرابات

 ، المعدية القرحة ، النفسية
 يعطى ال

 للحوامل

Betamethasone 

 

 مرهم بيتاديرم

Betaderm Ointment 

 

 األلتهابات عالج في يستخدم

 أحمرار تصاحبها يالت الجلدية

 كما االكزيما مثل الجلد لطبقة

 الحساسية عالج في يستعمل

 الجلدية( الهرش) والحكة

 والتهاب بالتماس الجلد والتهاب

 .ياالستشرائ الجلد

 اماكن في استعماله يمنع

 او العين جفن في اإلصابة

 العين من بالقرب

Betamethasone + 
Neomycin 

 N فيتبتنو

Betnovate N 

 للحساسية يستعمل

 الجلدية وااللتهابات

 فطريات بحالة يستعمل ال
 . الجلد
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Acetaminophen 

 

 براسيتول

Paracetol 

 

 خافض لآلالم مسكن

 للحرارة

 التي المنتجات تجنب
 على تحتوي

 بحذر يعطى ، الكحول
 / الكبد ألمراض

 ، التغذية سوء كلوي مرض
 الفئة الحمل

B 

Prednisolone 

 

 بردنزولون

Prednisolone 

 

 واسعة طائفة في تستخدم

 ، التهابي / األمراض من

 ، األورام ، الحساسية

 الربو حاالت

 ممكنة جرعة أقل يستخدم
 فترة ألقصر

 الحاالت في الزمن من
 األطفال : التالية

 المزمنة األمراض
  C فئة الحمل

Lidocaine 

 
 

 بخاخ ليدوكايين

Lidocaine Spray 

 
 

 االالم تسكينيستخدم في 

 بسبب كآالم االسنان او المؤقت

 في الكرة كالعب ما اصابة

 تسكين حاالت في،  المباراة

 الجراحية العمليات قبل االالم

 التوجد موانع

Terazosin 
hydrochloride 

 

 نور بروستا

Prosta-nor 

 

 تضخم أعراض

 ، الحميد البروستات

 الخفيف الدم ضغط ارتفاع

 المعتدل أو

 للحوامل يستعمل ال
 . والمرضعات

Ibuprofen بروفين 

Brufen 

 التهاب ، لآلالم مسكن

 العظام هشاشة ، المفاصل

 الحمى خفض ،

 المسكنات مع يعطى ال
 ، األخرى

مرضى ، القرحة حاالت
 الكلى

 الثلث في ، B الفئة الحمل
  األول
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Ibuprofen 

 
 

 أدفيل

Advil 

 

 االالم تسكين في يستخدم

 حاالت ويعالج والعظام المفاصل

 اللثة والتهاب االسنان االالم

 المفعول سريع للحرارة خافض،

 اثناء الطمث لالالم وكمسكن

 .الشهرية الدورة

 كان اذا استخدامه يمنع

،  قرحة من يعانالمريض ي

 يجب مرضى الكلى،

 حالة يف الطبيب استشارة

 على منع،ي القلب مرضى

 ،شهور 6 من االقل االطفال

Cinchocaine HCL + 
Hydrocortisone 

 بروكتوسيديل

Proctosedyl 

 

 والحكة الشرجية البواسير

 المرافقة والحرقة واأللم

 لها

 الحمل خالل يستعمل ال
 . واإلرضاع

Guava leaf extract  
+ Thyme leaf extract 
+ Tilia flower extract  
+ Honey  +   Fennel 

oil. 

 بلسم

Balsam 

 

ال يستخدم لألطفال اقل من  للبلغم ومذيب للسعال مسكن
 سن الثالثة
 

Mefenamic acid 

 

 بونستان

Ponstan 

 

 أو البسيط األلم لتخفيف

 وحاالت الشدة المتوسط

 الصداع

 الذين للمرضى يوصف ال
 يعانون

 وظيفة في شديد من قصور
 وال ، الكليتين

 األمعاء التهاب في يوصف
 قرحة أو

 ال ، المعدة وقرحة األمعاء
 عند يستعمل

  C فئة الحمل . اإلرضاع

Pipenzolate methyl 
bromide + 

Phenobarbital 

 سبازتولين

Spastolin 

 والمعدي المعوي المغص

 البواب فتحتي تقلص ،

 القيء ، بالمعدة والفؤاد

 الهضمية القناة أمراض
 . االنسدادية



447 

 

 
Betamethasone + 

Salicylic acid 
 ساليك بيتا

Beta-salic 

 

 الصدفية لمعالجة

 الجلدية واإلصابات

 المتقرنة

 ، الفم حول الجلد التهاب
 اإلصابة

 ، الرأس لقشرة الجرثومية
 اإلصابة

 ، الفيروسية الجلدية
 في بحذر يستعمل
 في يستعمل ال ، اإلرضاع

 الحمل

Betahistine 
dichlorhydrate 

 

 Betaserc بيتاسيرك

 Rabestine رابستين

 

 للدوار العرضية المعالجة

 داء لمعالجة ، ألدهليزي

 ،طنين دوار ( منيير

 )،غثيان

 ، العفجية المعدية القرحة
 إعطاء يحذر

 مرضى عند الدواء هذا
 والحوامل الربو

Pizotifen 

 

 بيزوفين

Pizofen 

 

 للصداع الوقائية للمعالجة

 المتكرر المنشأ الوعائي

 والصداع الشقيقة فيه بما

 المنشأ ذو النصفي

 العصبي

 وجود حال في بحذر يعطى
 الجلوكوما

 ال ، بولي احتباس ،
 أثناءالحمل يستعمل

 واإلرضاع

Bisoprolol 

 

 كونكور

Concor 

 

 الدمارتفاع ضغط  لعالج دواء

 ويستخدم ، الصدرية الذبحة ،

  القلب ضربات انتظام لعالج

 ,الفشل القلبي

 المرضى عند يستعمل ال
 انسداد ،الحاد القلبي الفشل
 ،التنفسي الجهاز في شديد
 الحذر ، واضح قلبي بطء

 عند
 لألمهات اإلعطاء

 المرضعات
  C فئة الحمل

Dextropropoxyphen
e + Paracetamol 

 دي انتالفك

DI-Antalvic 

 

 التشنجات وإزالة اآلالم

 ، الحرارة وتخفيض

 ، األسنان الم . الصداع

 الطمث عسر أالم

 او الكبدي القصور حالة في
 ، الكلوي

 الطبيب استشارة يجب
 للحوامل

 والمرضعات

Benzoyl Peroxide بانوكسيل 

PanOxyl 

 وجود عند يستعمل ال ب )العد(.الشبا حب لمعالجة
  جلدية إصابات

 ال .  التهاب أو جروح
 عند يستعمل
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 أو المرضع أو الحمل
 دون األطفال

 إال عشر الثانية سن
 الطبيب باستشارة

Salbutamol 

 

 Butadiene بيوتادين

 ventolin فنتولين

 

 عند الهوائية للُشعب موسع

 واألمراض الربو نوبات

 األخرى

 يعانون للذين بحذر يعطى
 أمراض من

 والجلوكوما والسكري القلب
 ، والمسنين

  C فئة الحمل

Bumetanide 

 

 بيورنيكس

Burinex 

 

 إزالة ، للبول مدرر

 في الزائدة السوائل

 زيادة حاالت وفي ، الجسم

 في واحتباسها السوائل

  اأيض يستخدم ، الجسم

 الدم ضغط ارتفاع لعالج

 حاالت في بحذر يعطى
 الكبد أمراض

 ، البول احتباس ، النقرسو
 انخفاض ، السمعضعف 

 داء ، الدم ضغط
 في يعطى ال ، السكري

 ،الجفاف
 ، سنة 10 دون األطفال

 C فئة الحمل

Dorzolamide 
hydrochloride + 
Timolol maleate 

 تيمودور

Timodor 

 

 المرتفع الضغط لخفض

 الزرق ومعالجة العين في

 التنفسي الجهاز في مرض
 ، الربو مثل
 ، القلب في معينة أمراض

 اضطرابات
 يجوز ال ، شديدة كلوية

 االستعمال
 واإلرضاع الحمل أثناء

 ولألطفال

Atenolol 

 

 تينورمين

Tenormin 

 

 الدم ضغط ارتفاع لعالج

 الذبحة آالم ،لتخفيف

 لتنظيم ويستخدم الصدرية

 وللرجفة القلب ضربات

 ، رئوية وذمة في يعطى ال
 قلبية صدمة

 إحصار أو القلب بطء ،
 يعطى ، القلب

 أو كبدي اختالل في بحذر
 كلوي

 رئوي ومرض والمسنين
 ،السكري وداء

 واألطفال واإلرضاع الحمل
 يعطى ال

Levothyroxine 
sodium 

 ثايروكسين

L-Thyroxin 

 انخفاض لمرضى يستخدم

 الدرقية الغدة عمل

 لهذه الحميدة واألورام

 بحالة ويستخدم ، الغدة

 السرطانية األورام

 ارتفاع بحالة يستعمل ال
 الغدة عمل

 ، القلب أمراض ، الدرقية
 الحمل وبحالة

 الجرعة تغيير من بد فال
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 خضوع بعد الدرقية للغدة

 للجراحة المريض

 تزداد ألنه
 الغدة لهورمونات الحاجة

 الدرقية

Pregabalin 

 

 ليريكا

Lyrica 

 

م ، االل يستخدم لمعالجة الصرع

 العصبي

 لألطفال الدواء هذا ينصح ال

 سنة 18 دون والمراهقين

 العمر من

Gabapentin 

 

 تركس جابا

Gabatrex 

 

 االعتالل آالم لعالج

 ، البالغين لدى العصبي

 إضافي أو منفرد كعالج

 الصرع في

 االلتهاب حاالت في يعطى ال
 في الحاد
 تخفيض ، البنكرياس

 لدى الجرعة
 قصور في المصابين
 ، الكلى وظائف

 للضرورة واإلرضاع الحمل
 القصوى

Glimepiride 

 

  اماريل

Amaryl 

 

 او الكبدي القصور حالة في نوع الثاني السكري داء عالج
 ، الكلوي

 للحوامل يعطى ال

Guava leaves + 
Tilia Flowers + 

Fennel oil 

 جوافلكس

Guaflex 

 

 التوجد موانع . السعال لمعالجة

Obtained from 
onions + Heparin + 

Allantoin 

كونتراكتيوبكسجل    

Contractubex 

 ، الخدوش

 تهتكات أو القطعية الجروح

 ،الجلد

 ذلك في بما) الجراحية العمليات

 ،(القيصرية الوالدة عمليات بعد

 التوجد موانع
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 ، السفعات أو الحروق

 إزالة مثل) بالليزر العالج

 (الوشم

Dydrogesterone 

 

ستونوفاد  

Duphaston 

 

 مثل البروجيستيرون نقص

 البطانة داء ، الطمث آالم :

 الطمث انقطاع ، الرحمية

 انتظام عدم ، الثانوي

 اإلجهاض ، العقم ، الدورة

 بنقص المصحوب المتكرر

 . البروجيستيرون

 اإلرضاع بإيقاف ينصح
 اخذ أثناء

 للحوامل يعطى ، العالج

Doxycycline 

 

سايكليندوكسي  

Doxycycline 

 

 عالج ، الشباب حب عالج

 عالج ، الخبيثة الجمرة

 الزهري عالج ، السيالن

 اختالل في بحذر يعطى
 ،كبدي أو كلوي

 ، الوهن
 الحمليمنع استخدامه اثناء 

 الثامنة سن دون االطفال ،

Halfa bar + 
hexamine 

+piperazine 

 بروكسيمول

Proximol 

 

 زيادة من التخلصيستخدم 

 في urate اليورات امالح

 الحصوات طرد ، الجسم

 ، البولي الجهاز في الموجودة

 urinary البول لمجري مطهر

tract البكتريا تصيبه قد الذي 

 urate ال امالح زيادة حاله في

 مكان البول مجرى تجعل النها

 البكتريا لنمو مناسب

 السلفا مع استخدامه يمنع

 (أقراص سبترين)

Piperazine + 

Hexamine+ 
Khellin 

فوار جدكورين  

Jedcorene 

 

 المسالك التهاباتيستخدم في 

 بلورات علي لقضاءول البولية

 Urate( اليورات) االمالح

 أهمالها ألن البول في الزائدة

 .والحالب بالكلي حصوات يسبب

 حيث الكبد وظائف قصور

 تحلل من االمونيا تنتج

 الفشل وحاالت الهكسامين

 الشديد والجفاف كلويال

Piperazine + 

Hexamine+ 
Khellin 

فوار يوريكول  

Uricol 

 

 المسالك التهاباتيستخدم في 

 بلورات علي لقضاءول البولية

 Urate( اليورات) االمالح

 أهمالها ألن البول في الزائدة

 والحالب ةبالكلي حصوات يسبب

 حيث الكبد وظائف قصور

 تحلل من االمونيا تنتج

 الفشل وحاالت الهكسامين

 الشديد والجفاف كلويال
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Methyldopa 

 

 الدوميت

Aldomet 

 

   الدم ضغط ارتفاع عالج

يعتبر الخيار االول للمرأة 

 .الحامل

 للمرضى بحذر يعطى
 المسنين

Ondansetron HCL 

 

  فوميت دي
De-vomit 

 

 الغثيان من والعالج للوقاية

 المواد تسببه الذي

 للوقاية ، الكيميائية

 الغثيان من والعالج

 التداخالت بعد واالقياء

 الجراحية

 عند الحذر اخذ يجب
 المرضى

 كبدي بقصور المصابين
 شديد أو معتدل

 اليومية الجرعة يزيد ال أن
 ملغم 8 عن
 B فئة الحمل

Methylprednisolone 

 

 ديبوميدرول

Depo-medrol 

 

 واسعة طائفة في تستخدم

 ، التهابي / األمراض من

 ، األورام ، الحساسية

 الربو وحاالت

 ممكنة جرعة أقل يستخدم
 فترة ألقصر

 الحاالت في الزمن من
 األطفال : التالية
 .المزمنة األمراض
  C فئة الحمل

Dexamethasone 

 

 Decadron ديكادرون

 Dexon دكسون

 

 من واسعة طائفة في

 في بما المزمنة األمراض

 ، الربو ، التهابي : ذلك

 ، الدموية ، الحساسية

 األورام

 ممكنة جرعة أقل يستخدم
 فترة ألقصر

 الحاالت في الزمن من
 األطفال : التالية
 الحمل . المزمنة األمراض

  C فئة

Dimethicone 

 

كونثيديمي  

Dimethicone 

 

 ، البطن انتفاخ لمعالجة

 من والهواء الغازات لطرد

 الهضمية القناة

 . موانع وجدالت

B-sitosterol,sesame 
oil ,bees wax 

 ميبو

MEBO 

 حرقال اصالح ميبو يستخدم

 في بما  الحروق لجميع مرهم

 طفح و ، الشمس حروق ذلك

،  العرق طفح ، الحفاض

 تقرحات السكري،

 التوجد موانع
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Rabeprazole 

 

 رابيزول

Rabezole 

 

 عشر االثنى قرحة عالج

 التهاب عالج ، والمعدة

 ، االرتجاعي المريء

 الجهاز وقرحة التهاب

 . الهضمي

 مع الحذر اخذ يجب
 المرضى

 في حاد بقصور المصابين
 الكبد وظائف

 للحوامل يعطى ال ،
 والمرضعات

Chlorpheniramine 
maleate 

 

 اليرمين

Allermine 

 

 الربو نوبات في يستعمل ال . للحساسية مضاد
  الحادة

انسداد عنقِّ  اإلرضاع،
، أعراض تضخم  المثانةِّ

 البروستات

Pinene + Camphene 
+ 

Borneol + Anethol + 
Fenchone + Cineol 

+ Olive oil 

 رواتينكس

Rowatinex 

 

 ، الكلوي المغص لعالج

 المرافق االلتهاب وعالج

 ويساعد ، الكلوي للحصى

 وطرد تذويب على

 الحصى

 حاالت في االستعمال عدم
 المغص

 ال ، البول وحصر الشديد
 خالل يستعمل

 من األولى الثالثة األشهر
 الحمل

Allopurinol 

 

 Zyloric زيلوريك

 

 حمض ارتفاع معالجة

 الكلية اعتالل ، البول

 النقرس ، اليوراتي

 الكلية وظيفة في اضطراب
 ، والكبد

 أثناء للضرورة يستعمل
 الحمل

 واإلرضاع

Tamoxifen citrate زيموبليكس 

Zymoplex 

 بعد الثدي سرطان عالج

 ، واألشعة الجراحة

 لسرطان مرافقة معالجة

 المتقدم الثدي

 الحمل خالل يعطى ال
 . واإلرضاع
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Ergotamine tartrate 
+ 

Caffeine 

 ميغرين ساندو

Sandu Migrain 

ميغرين آسيا  

Asia Migrain 

 

 كما الحادة الشقيقة لمعالجة

 أنواع لمعالجة يستعمل

 . الصداع من أخرى

 اضطرابات لديهم لمن منعي
 في

 المحيطية الدموية األوعية
 القلب داء ،
 الدم ضغط ،فرط التاجي

 ،الحمل
 قصور ،حاالت واإلرضاع
 والكلية الكبد

Ciprofloxacin 

 

 سبرودار

Ciprodar 

 

 ، البروستات التهاب

 المجاري ،التهابات

 ، التيفوئيد حمى،  البولية

 الخبيثة الجمرة

 حالة في بحذر يستعمل
 ،الوهن الصرع

 في يستعمل ال . العضلي
 : حاالت

دون الطفال والمراهقين ا
 الحمل ،عاما 18

 واإلرضاع

Cinnarizine 

 

 ستاجيرون

Stugeron 

 

 اضطرابات معالجة

 الدماغية الدورانية

 ، التوازن اضطرابات

 الشقيقة معالجة

 للحوامل بإعطائه ينصح ال
 بدون

 عند ، الطبيب استشارة
 بهبوط المصابين
 الشرياني التوتر

Desogestrel + 
Ethinyl Estradiol 

 مارفيلون

Marvelon 

 

يمنع تناوله اثناء الحمل  يستخدم لمنع الحمل

 حالة في استخدامة يمنع،

 النة الطبيعية الرضاعة

 من الحليب انتاج يوقف

 يالثد
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Drospirenone + 
Ethinyl estradiol 

 ياسمين

Yasmin 

 
 

 أو الخثاري الوريد لتهاب يستخدم لمنع الحمل

 انصمامية اضطرابات

 الشرايين أمراض،  خثارية

 الدموية األوعية أو التاجية

 الدم ضغط رتفاع ،الدماغية

 ، الكبد أورام،  الشديد

 مع السكري مرض ، الحمل

 .الصمامات إصابة

  Ethinyloestradiol + 
Gestodene  

 جينيرا

Gynera 

 

 حاالت يمنع استخدامه في يستخدم لمنع الحمل

 تجلط او التجلطي االنسداد

 وجود حاالت في أو الدم

 يمنع كما السكرى مرض

 من يتعان لمن استخدامة

 ينصف صداع

Trifluoperazine HCL 

 

 ستالزين

Stelazine 

 

 الحاد الذهان عالج

 في مساعد ، والمزمن

 القلق إدارة

 ، الكبد أمراض في يعطى ال
 أمراض

 ، الدموية واألوعية القلب
 ، الجلوكوما

 داء في بحذر ، يعطى
 ، السكري

 ، التنفسي الجهاز أمراض
 تضخم

 الجهاز أورام ، البروستات
 العصبي

 انسداد ، صرع ، المركزي
 ، معوي
  C فئة الحمل

Ceftriaxone 

 

 سفترايكزون

Ceftriaxone 

 

 ، التنفسي الجهاز التهابات

 التهابات ، الجلد التهابات

 داء ، البولية المسالك

 الدم تسمم ، السيالن

 التهابات ، الجرثومي

  البطن أغشية

 السحايا التهاب ،

 الحاد الوسطى األذن التهاب ,

 الجرعة إنقاص يجب
 للمرضى

 شديد كلوي بخلل المصابين
 اخذ يجب ،

 لحديثي استعماله عند الحذر
 الوالدة

 يجب ، باليرقان المصابين
 الحذر اخذ

 للنساء استعماله عند
 الحوامل

 عدم يجب ، والمرضعات
 مع االستعمال

 على المحتوية المحاليل
 الكالسيوم

 حدوث في ذلك يتسبب حيث
 جانبية أثار

 . مميتة

Bromhexine HCL قرحة في بحذر يعطى ، لإلفرازات ومذيب مقشع برومهيكسين 
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Bromhexine 

 

 األعراض تخفيف

 لاللتهابات المصاحبة

 الشعبية القصبية

 ينصح ، المعدة
 األشهر خالل استعماله بعدم

 الثالثة
 خالل ،أما الحمل من األولى

 اإلرضاع
 فقط للضرورة

Paracetamol + 
Tramadol + 

Diclofenac sodium 

 سبل افيددسي

Siidafed plus 

 
 

 / العضلي لآلالم مسكن

 / الصداع ,المفاصل

 العضلي التشنج , األسنان

 أمراض في بحذر يعطى
 الجهاز

 الحمل في ، التنفسي
 ، واإلرضاع

 ارتفاع ، القلب أمراض
 ، الدم ضغط

 ، السكر داء ، الدرقية الغدة
 القرحة

 األمعاء انسداد

Valproate sodium 

 

 Depaken  ديباكين

 

 أشكال جميع لعالج

 الصرع

 مرض حاالت في يعطى ال
 شديد كبدي

 يعطى ، البورفيريا ،
 للضرورة للحوامل

 فقط

Diazepam 

 

 فاليوم

Valium 

 

 الهستريا حاالت مهدئ

 ارتخاء ، والتشنج

 القلق ، العضالت

 الذين للمرضى بحذر يعطى
 خلل لديهم

 اختالل ، الكبد وظائف في
 حاد كلوي
 المرضى أو المسنين
 ، واألطفال بالوهن

 اليعطى للحوامل

Aminophylline 

 

 فايلوكونتين

Phyllocontin 

 

 التنفس ضيق حاالت

 مجرى انسداد والربو

 انعكاس عن الناجم الهواء

 المزمن الربو أو

 القلب ضربات انتظام عدم
 غير

 ، . الدرقية فرط ، المنضبط
 بحذر يعطى

 61 فوق المسنين للمرضى
 ، سنة
  C فئة الحمل

Metronidazole فالجيل 

Flagyl 

 المعوي األميبة داء

 وفي ، إسهال ، والكبدي

 بالجراثيم اإلصابة

 داء ، الالهوائية

 . الجيراديات

 عند كبير بحذر يستعمل
 المرضى

 باضطرابات المصابين
 أو دموية

 الجملة في فعالة أمراض
 في للحوامل يمنع, العصبية
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 األخيرة شهور الثالث فترة
 يتسعمل ال , الحمل من
 الرضاعة فترة أثناء فالجيل

Piroxicam 

 

 فلدين

Feldene 

 

 تتطلب التي متعددة حاالت

 أو/لاللتهابات مضاد تأثير

 ،التهاب مسكن تأثير

 العظام هشاشة ، المفاصل

 ، القرحة حالة في يعطى ال
 يعطى وال

 بحذر يعطى ، اإلرضاع في
 أمراض في

 ، الكلوي االختالل ، القلب
 الحمل

 السالمة تثبت لم واألطفال

Sodium 
cromoglicate + 

Fluorometholone 

 فلوكا

Fluca 

 

 الجفن التهابات معالجة

 وقرنية الملتحمة وبصلة

 من األمامي الجزء العين

 . الكرة

 التهابات لمعالجة يستعمل ال
 القرنية

 الهربز عن الناجمة
 السطحي سمبلكس

 ينصح ال ، العين تدرن ،
 الحمل في

Fluconazole 

 

 ديفلوكان

 Diflucan 

 

 الفطرية العدوى معالجة

 الكائنات تسببها التي

 , الحساسة

 التهابات ، المبيضات

 التهاب ، البولية المسالك

 السحايا التهاب ، الصفاق

 من الوقاية المستخفيات

 المبيضات داء

 حاالت في بحذر يعطى
 أو الكبد أمراض

 لألطفال يعطى ال ، الكلى
 وخالل
 والحمل اإلرضاع

Silvers 
Sulphadiazine 

 

 Floumizin فلوميزين

 Hmazzin همازين

 

 الحروق لمعالجة

 الجلدية والتقرحات

 في للرضع يستعمل ال
 األولى األشهر

 ال ، الخدج ، الوالدة من
 أثناء يستعمل

 الحمل

serenoa repensبروستامول اونو 

prostamol uno 

 تضخم يستخدم لعالج التهاب و

   البروستات

 حساسية من المادة 



457 

 

 

 
Alendronate 

 

 Fosamax فوزماكس

 Oste اوستي

 

 مرض من والوقاية العالج

 النساء في العظام هشاشة

 عالج ، اليأس سن بعد

 الرجال لدى العظام ترقق

 باجيت مرض عالج ،

 للعظام

 قصور حاالت في يعطى ال
 ، الكلوي

 اختالل ، واإلرضاع الحمل
 المريء

Mg. trisilicate + 
Al. hydroxide gel 

 Gastrogel كاستروجيل

 anti acid أسيد انتي

 

 لفرط العرضية المعالجة

 المعالجة ، الحموضة

 الهضم لعسر العرضية

 الفؤاد وحرقة

 حاالت في يستعمل ال
 الكلوي القصور

 وحديثي الرضع ، الشديد
 الوالدة

 C فئة الحمل

Omeprazole 

 

 كاسك

Gasec 

 اومبرازول

Omeprazole 

 

 , النشطة عشر األثني قرحة

 القرحة’  المعدية القرحة

 داء ، النشطة الحميدة المعدية

 التهاب ، المريئي المعدي الجزر

 عملية عن الناتج المريء

 من كجزء يستخدم كما ، التنظير

 األدوية المتعدد العالج

 H.Pylori ال الستئصال

 (البوابية الملوية)

 حالة في الحذر اخذ يجب
 الكبد أمراض

 الحمل في يعطى ال
 واإلرضاع

 إال سنة 10 دون واألطفال
 للضرورة
 القصوى

Omeprazole 

 

 رايسك

Risek 

 

 , النشطة عشر األثني قرحة

 القرحة’  المعدية القرحة

 داء ، النشطة الحميدة المعدية

 التهاب ، المريئي المعدي الجزر

 عملية عن الناتج المريء

 من كجزء يستخدم كما ، التنظير

 األدوية المتعدد العالج

 H.Pylori ال الستئصال

 (البوابية الملوية)

 حالة في الحذر اخذ يجب
 الكبد أمراض

 الحمل في يعطى ال
 واإلرضاع

 إال سنة 10 دون واألطفال
 للضرورة
 القصوى

Tribenoside + 
lidocaine 

جليفينول بروكتو  

procto glyvenol 

فرط الحساسية للمادة  يستخدم لعالج البواسير

الفعاله التي يحتويها 

 جليفينول بروكتو
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Gentamicin 

 

 كرامايسين

Garamycin 

 

 الجرام االلتهابات عالج

 العصوي خطيرة سلبية

 تسببها التي وااللتهابات

 موانع عند العنقوديات

 من غيرها أو بنسلينات

 سمية أقل المخدرات

 الذين المرضى في تجنبها
 من يعانون

 الوالدة حديثي ،في التعصب
 يعطى ،
لالشخاص لديهم  بحذر
 واألطفال ، السمع ضعف

 ، الخدج
 الرضاعة /.المرضى السمنة

 والرضع ،
 يثبت لم( الوالدة وحديثي

 ) سالمة
  C فئة الحمل

Crotamiton 

 

  يوراكس

Eurax 

 

 أنواع كافة ( للحكة مضاد

 الجرب وفي ، ( الحكة

 الحاالت في ستعمل ال
 الجلدية
 الحادة االلتهابية

Cefadroxil 

 

  سيفادروكس

Cefadrox 

 
 

 / البولية المسالك التهاب

 التهاب/ الجلد التهاب

 واللوزتين الحلق

 ، B فئة للحمل بالنسبة
 توخي يجب

 لالم اإلعطاء عند الحذر
 المرضعة

Cephalexin 

 

 كفلكس

Keflex 

 

 ، التنفسي الجهاز التهاب

 التهاب ، اللوزتين التهاب

 التهاب ، األنفية الجيوب

 التهاب ، الوسطى األذن

 والتناسلية البولية المسالك

 ، البروستات التهاب ،

 واألنسجة الجلد التهاب

 الكلوي الفشل حالة في
 تحدد أن يجب

 فئة الحمل ( ، بدقة الجرعة
B ( . 

Cefotaxime 

 

 كالفوران

Claforan 

 

 التنفسي الجهاز التهابات

 البولية االلتهابات ، السفلي

 ، والتناسلية

 ، الدم تجرثم 

 ، واألنسجة الجلد التهابات

 ، البطن داخل التهابات

 . السحايا

 المرضى لدى بحذر يعطى
 المصابين

 الجهاز في بأمراض
 في ، الهضمي

 للضرورة واإلرضاع الحمل
 فقط

Clomiphene Citrate كلوميد Clomid الناجم العقم معالجة في 

 خلل أو االباضة غياب عن

 سرطان ، الكبد أمراض
 البطانة

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.altibbi.com%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9%2F%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2583%25D8%25B3&ei=qoGIVdjMIKaWygOrr4KgAQ&usg=AFQjCNG-LUqO4q9M5WWPGfkJnWcjsMt_9g&sig2=NNYG4Tv-r2UiT267Eu51Ag&bvm=bv.96339352,d.bGQ
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 الكيسات ، الرحمية . االباضة
 الحمل المبيضية

 واإلرضاع

Paracetamol + 
pseudoephedrine 
hydrochloride + 

chlorpheniramine 
maleate 

 كونجيستال

Congestal 

 

 والصداع الحرارة درجة إرتفاع

 البرد ونزالت للزكام المصاحب

 ،الحادة

 الجيوب وإحتقان األنف إحتقان

 ،وآالمها األنفية

 وحكة والعطس األنف رشح

 .والحلق األنف

 

يعطى بحذر لمرضى الضغط 

 يستعمل الالمرتفع ,الدم 

 ضيق الزرق. الربو نوبات

 تضخم أعراض. الزاوية

  ,البروستات

 C, الحمل فئة الدرقية الغدة

Paracetamol + 
Pseudoephedrine 
hydrochloride + 

Chlorpheniramine 
maleate 

فري كولد  

cold free 

 

 والصداع الحرارة درجة إرتفاع

 البرد ونزالت للزكام المصاحب

 ،الحادة

 الجيوب وإحتقان األنف إحتقان

 ،وآالمها األنفية

 وحكة والعطس األنف رشح

 .والحلق األنف

يعطى بحذر لمرضى الضغط 

 يستعمل الالدم المرتفع, 

 ضيق الزرق. الربو نوبات

 تضخم أعراض. الزاوية

  ,البروستات

 C, الحمل فئة الدرقية الغدة

Metformin

 

 كلوكوفج

Glucophage 

 

 النوع من السكر داء عالج

 ، الثاني

 لمرضى مساعد وكعالج

 المعتمدين السكري داء

 األنسولين على

 حاالت في يستعمل ال
,القصور  الكلوي القصور

 التنفسي
 جفاف وحدوث ، الكبدي أو

 القلب قصور ،
  مستخدم غير غالباللحوامل 

 على كافية ابحاث يتجر لم
  حواملال نساء

Valsartan 

 

 دايوفان

Diovan 

 

 الضغط ارتفاع معالجة في

 بمفرده يستخدم الشرياني

 أخرى خافضات مع أو

 حاالت في بحذر يعطى
 الكلوي القصور

 C فئة الحمل  ، الكبدي أو
 األشهر في

 في D وفئة األولى الثالثة
 األشهر
 للحمل األخيرة

Phenazopyridine 
HCL 

 

 يوريسبت

Urisept 

 

 والشعور األلم إلزالة

 واألعراض بالحرقان

 عن تنشأ التي األخرى

 المخاطي الغشاء تهيج

 الجهاز من السفلي للجزء

 عن المتسبب البولي

 بالميكروبات العدوى

 التهاب ،الكلوي القصور
 الشديد الكبد

 الحمل في يستعمل ال ،
 إالللضرورة
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Miconazole 

 

 جل ميكوناز

Miconaz Oral Gel 

 

 بالفم الفطرية اإللتهابات عالج

 والبعلوم

 اليمتص أنه حيث توجد ال

 وتأثيره الدم إلي واليصل

 موضعي

Mometasone 
Furoate + 

Salicylic acid 

 سال اليكا

Elicasal 

 

 الجلدية المناطق لمعالجة

 مثل التقرن مفرطة

 الحزاز ، المزمنة االكزيما

 الجلدي الطفح ، البسيط

 والصدفية

 الشباب حب في يستعمل ال
 وردية ،

 ، الشرجية الحكة ، الوجه
 في يستعمل ال
 إال واإلرضاع الحمل

 للضرورة
 القصوى

Mometasone 
Furoate + 

Miconazole Nitrate 

 –M اليكا

Elica M 

 

 االلتهابات حاالت في

 المصاحبة والحكة الجلدية

 فطرية بعدوى

 الحمل في يستعمل
 إال واإلرضاع
 القصوى للضرورة

Mometasone 
Furoate 

 

 اليكا

Elica 

 

 الجلدية االلتهابات حاالت

 الصدفية مثل والحكة

 , واالكزيماسطحية والتهابات

 الشباب حب في يستعمل ال
 وردية ،

 حول ما التهابات ، الوجه
 يستعمل ، الفم

 إال واإلرضاع الحمل في
 للضرورة
 . القصوى

Mesalazine 

 

 ميزاكول

Mesacol 

 

 القولون امراض معالجة

 والوقاية الحادة القرحية

 النزفية االندفاعات من

 القولون من بدءا المتطورة

 الشرج حتى

 القصور لمرضى يعطى ال
 او الكبدي

 خالل يعطى ال ، الكلوي
 يعطى ، الحمل

 وكذلك االرضاع اثناء بحذر
 السن لكبار

Naproxen 

 

 أليف

Aleve 

 

 عسر ، للحمى ، الم مسكن

 المفاصل التهاب ، الطمث

 هشاشة ، الروماتزم

 ,النقرس الحاد العظام

 القرحة حاالت في يعطى ال
 يعطى ،

 امراض حاالت في بحذر
 الوعائية القلب
 والحمل والكبدية والكلية

 أو والرضاعة
 . سنة 1 من اقل األطفال
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Naphthazoline nit. + 
Phenylephrine HCL 

+ 
Chlorbutol 

 نازوفرين

Nasophrine 

 

 انسداد حالة في يعطى

 االنف

 لهذه المطول االستعمال
 يؤدي القطرات

 كبير اذى احداث الى
 المخاطية لالغشية

 االنف انسداد الى يؤدي مما
. 

Nalidixic acid 

 

 ناليديكسيك اسيد
Nalidixic acid 

 

 الجهاز التهابات معالجة

 معالجة ، السفلي البولي

 إسهال ، العصوي الزحار

حاليا ال يستخدم  اال القليل لكثرة 

 اثاره الجانبية

 الثالثة دون للرضع يعطى ال
 ، أشهر
 وخالل ، والحوامل
 يعطى ، اإلرضاع

 المصابين للمرضى بحذر
 بقصور

 . الكبد أو الكلية وظائف في

Norfloxacin 

 

 نورفلوكس

Norflox 

 

 والمجاري الكلية التهابات

 لعالج أيضا,  السيالن ، البولية

 .البروستات التهاب

 االعتالل في بحذر يعطى
 الشديدين, والكبدي ,الكلوي
 الصرع ، األوتار في التهاب

 الجملة واضطرابات
 المركزية العصبية

 ال ، السن كبار وعند
 عند يستعمل

 والمرضعات األطفال
 الحوامل

Meclizine HCL + 
Vitamin B6 

يندوكسيفان  

Navidoxine 

 

 عن الناتج واالقياء الدوخة

 . الحمل

 مرضى عند بحذر يستخدم
 أو الربو

 غدة توسع أو الجلوكوما
 ال ، البروستات

 10 دون لألطفال ينصح
 ، سنة
  B فئة الحمل

Paracetamol + 
Ibuprofen + 

Caffeine 

 نو بين

No pain 

 

 وخافض لآلالم مسكن

  للحرارة

 .المعدة قرحة : في يعطى ال
 يعطى

 أمراض ، الربو في بحذر
 فشل ، المعدة

 أمراض ، والكلى الكبد
 عجز القلب

 ، الدم ضغط ارتفاع ، القلب
 الحمل

 الثالثة األشهر خاصة
 األخيرة

Nystatin نيستاتين 

Nystatin 

 بالفطور المسببة األمراض

 المبيضات داء ، الخميرية

 األغشية يصيب الذي

 لمنع يستعمل ، المخاطية

 المبيضات داء تطور

 الطويلة المعالجة خالل

 لمرضى بحذر يعطى
 السكري

  B فئة الحمل
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 الحيوية بالمضادات

Triamcinolone 
acetonide + 

Gramicidine + 
Neomycin + 

Nystatin 

 نيستاغرام

Nystagram 

 

 مضاد ، جرثومي مضاد

 لاللتهابات مضاد فطري

 الطيف واسع

 وجود عند يستعمل ال
 فيروسية التهابات
 ال ، جهازيه أو موضعية

 خالل يستعمل
 لألم بحذر يعطى ، الحمل

 المرضعة

Furosemide 

 

 الزكس

Lasix 

 

 ارتفاع عند مدرللبول

 السوائل تجمع عالج , الدم ضغط

 بقصور المرتبطة( الوذمة)

 االحتقاني القلب

 حاالت في بحذر يعطى
 النقرس، الكبد أمراض

 دون األطفال ، السكري داء
 ، سنة 10
 C فئة الحمل

Lactulose 
 

 

 الكتوالك

Lactolac 

 

 ، اإلمساك لمعالجة

 الدماغ اعتالل مرضى

 الكبدي

يمنع في حاالت ارتفاع 
 الجاالكتوز في الدم

Bisacodyl 

 

 الكسديل

Laxadyl 

 بسكوديل

Bisacodyl 

 

 وجود حاالت في يعطى ال اإلمساك لمعالجة
 حاد بطني الم

 نزف ، زائدة التهاب ،
 التهاب ، شرجي

 انسداد ، واألمعاء المعدة
 ,معوي
  B فئة الحمل

Lansoprazole زورالن  

Lanzor 

 

 واالثنى المعدة التهابات

 والحرقة والقرحة عشر

 حساسية للمريضاذا كان 
 برازولالنزو لعنصر

 يمنع االستخدام
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Esomeprazole 

 

 نيكسيوم

NEXIUM 

 

 النشطة عشر األثني قرحة عالج

 الملتئمة أو

 حساسية للمريضاذا كان 
 إيسوميبرازول لعنصر

 االستخداميمنع 

Chlordiazepoxide + 
Clinidium bromide 

 لبراكس

Librax 

 

 عضالت تقلصات يمنع

 ، األمعاء جدار

 حمض إنتاج من تخفيف

 المعدة

 ، الجلوكوما في بحذر يعطى
 ارتفاع

 ، العضلي الوهن الدم ضغط
 التهاب

 أمراض ، التقرحي القولون
 الكبد

 يعطى ال ، والربو والكلى
 الحمل خالل

 واإلرضاع

Loperamide HCL 

 

 لوبرمايد

Loperamide 

 

 داء ، البطني االنتفاخ . لإلسهال مضاد
 االلتهابي األمعاء

 ، للرضع ينصح ال ، الحاد
 التهاب

 للمضادات المرافق القولون
 الحيوية

Butamirate citrate+ 
manilyn saccharin 

sodium 

 ساينيكود

Sinecod 

 

 الحساسية للمادة  يستخدم للسعال الجاف

Dried ivy leaf 
extract  

 كيفبان

Kifpan 

 

 وعالج الهوائية الشعب ألتهاب

 الكحة

 موانع التوجد

Metoprolol 

 

ورلوبريس  

Lopressor 

 

 ،ارتفاع الصدرية الذبحة

 للوقاية ، الشرياني الضغط

 وكعالج ، الشقيقة من

 نشاط فرط في مساعد

 دقات تنظيم ، الدرقية الغدة

 القلب

 الصدمة حاالت في يعطى ال
 ، القلبية

 القلب حصار ، القلب قصور
 بطء ،

 بحذر يعطى ، الجيبي القلب
 للحوامل

 إشراف وتحت والمرضعات
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 الطبيب

Loratadine 

 

 لوراتادين

Loratadine 

 

 ، التحسسي األنف التهاب

 ، الملتحمة التهاب

 التحسسية االضطرابات

 الجلدية

 على الدواء استخدام يحذر
 سنوات 6 دون األطفال

 حالة وفي
 والكلوي الكبدي القصور

Losartan potassium 

 

 لوزارتان

Losartan 

 

 التوتر ارتفاع عالج

 ضغط عالج ( الشرياني

 أو لوحده يستعمل ( الدم

 خافضات مع بالمشاركة

 األخرى الضغط

 لمرضى بحذر يعطى
 الكبدي القصور
 بالنسبة ، والكلوي

 يجب لإلرضاع
 اإلرضاع أو العالج إيقاف

 أهمية حسب
 يعطى ال ، لالم العالج

 للحوامل
 الثالثة األشهر بعد وخاصة

 األولى

Ofloxacin + 
Prednisolone 

acetate + 
Tetrahydrozolin 

HCL 

 لوكسترا

Loxtra 

 

 ملتحمة التهابات لعالج

 الجزء والقرنية العين

 العين من األمامي

 من الناتج القرنية التهاب
 هربز

 الملتحمة التهاب ، سمبلكس
 : والقرنية

 / فارسيال ، فاكسينا
 الفطرية التهابات

Isopropamide + 
Trifluoperazine 

 ستالبيد

Stelabid 

 

 حالة في تجنبه يجب القولون تهيج حاالت
 الذين المرضى
 تضخم من يعانون

 البروستات

Acetylsalicylic acid 

 

 أسبرين

Aspirin 

 

 الروماتيزم المفاصل التهاب

 خفيف ألم ، العظام هشاشة ،

 الوقاية ، حمى ، معتدل إلى

 الصدرية الذبحة من

 المسكنات مع حساسية
 ، األخرى
 أو النزف اضطرابات

 ، الصفيحات
 ، القرحة في بحذر يعطى

 الكلى أمراض
 ، حاد كبدي أو الشديدة

  D فئة الحمل
 األولى الثالثة األشهر خالل

Dexamethasone + 
chlorhexidine HCl + 

 نيستاكورت

Nystacort 

 الفطرية الجلدية االنتانات

 للعالج المستجيبة

 العين يالمس ال أن جبي

 األغشية و واألنف

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CFgQFjAI&url=http%3A%2F%2Fns4.samacyber.com%2Fmedicine%2Fprofile%2F158790%2FNystacort.html%3Flang%3Den&ei=3tCKVYzPJ4T7ywPRo4CoAQ&usg=AFQjCNFC7VS2ABQVvZNAZTO4JSrEY36JLg&sig2=nCyRuJ3iKHGrRvavT98rag
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nystatin  

 

 .بالستيروئيدات

 ، الثنيات بين الجلد التهاب

 ،والقلفة الحشفة التهاب

 ،الزاوي الفم التهاب

 ،(الزهمية) الدهنية االكزيما

 بإصابة تختلط التي االكزيما

 .فطرية

 غسل يجب بحيث, المخاطية

 بعد والصابون بالماء اليدين

 .مباشرة   الكريم استعمال

 الطويل باالستخدام ينصح ال

 ، األطفال عند وخصوصا  

 هذه تطبق أن يجب

 الحمل أثناء المستحضرات

 بحيث فقط لها الحاجة عند

 طويلة لفترة تطبق ال أنها

Triamcinolon 
Acetonide + 

Neomycin sulfate + 
Gramicidin + 

Nystatin 

  أوتيك تري
Tri – Otic 

 

 الخارجية األذن التهاب

 بسبب السمعية والقناة

 ، فطري أو جرثومي

 ، الحرقة ، الحكة تخفيف

 .الحساسية

 ، مكوناتها ألحد الحساسية
 حالة في

 بجدري ،اإلصابة الحمل
 السل أو الماء

 مشاكل أو الدوخة وجود
 عند ، سمعية

 األذن طبلة في ثقب وجود

Framycetin+ 
Gramicidin+ 

Cinchocaine+ 
Dexamethasone 

 أوتال

Otal 

 

 قناة في البكترية االلتهابات

 اذا وخصوصا الخارجية األذن

 .بألم مصحوبة كانت

 حالة في استخدامةيمنع 

  الفيروسية االلتهابات

 يجب كما االذن يالفطرية ف

 العين عن ابعادة

Sildenafi 

 

 فياجرا

Viagra 

 

 االنتصاب على القدرة عدم

 .(العجز)

 بصريةاضطرابات 

استشر الطبيب قبل 

 استخدامه 

Dimethindene 
Maleate 

 

 فنستيل

Fenistil 

 

 والهرش الحكة عالج

، كان سبب ألي والحسسية

 الموسمية االنف حساسية

 القش وحمي

 بدرجة امن نقط فنيستيل

 موانع والتوجد كبيرة

 .له إستعمال

Triamcinolone 
Acetonide 

 كورت دينتي

Denti-cort 

 ، الحكة ، لاللتهاب مضاد

 الفم تقرحات ، الحساسية

 أو الرضوض عن الناتجة

 الجروح

 جرثومية عدوى وجود
 أو فطرية

 البلعوم أو الفم في فيروسية
. 

 المصابين عند يستعمل ال
 ، بالسل
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 ، السكري ،داء القرحة
 إال الحمل أثناء

 الطبيب استشارة بعد

Betamethasone 

 

 سليستون

Celestone 

 

 من واسعة طائفة في

 في بما المزمنة األمراض

 الحساسية ، التهابي : ذلك

 ، األورام ، الدموية ،

 الذاتية المناعة اضطرابات

 يعطى ، لألطفال يعطى ال
 جرعة اقل

 الحاالت في وقت واقصر
 : اآلتية

 المزمنة األمراض أصحاب
 اإلجهاد ،
 في ،  والتهابات ، الجراحة

 لم  الحمل
 سالمة يثبت

Tetrahydrozoline 

 

 اوفتازولين

Optizoline 

 

 ملتحمة التهاب معالجة

 والملتحمة المتهيجة العين

 العين نزلة( التحسسية

 ) الربيعية

 أسابيع أربعة بعد تستعمل ال
 فتحها من

Vitamin B1 + 
Vitamin B6 + 
Vitamin B12 

 نيوروبيون فورت

Neruobion Forte 

 

 

 ألتهاب عالج في تساعد

 بسبب األنيميا عالج ، األعصاب

 األم أمداد ، 12 ب فيتامين نقص

 المركب ب بفيتامين الحامل

، الم اسفل  الحمل أثناء الالزم

 الظهر والتشنجات

 لألستعمال موانع اليوجد

 الذين ىالمرض سوي

-Levo دوبا ليفو يتناولون
dopa 

Olanzapine 

 

بريكسا اوالن  

Olan-prexa 

 

 انفصام الشخصي عالج

 
 اختالل في بحذر يعطى

 ،المسنين كلوي
 ، البروستات تضخم

 ، الجلوكوما
 سنة 10 دون األطفال

 C فئة الحمل

Paracetamol + 
Dextromethorphan 

+ 
Pseudoephedrine 

HCL 

 3 أكت

Act-3 

 الصدغي األلم لتسكين

 ، والرشح البرد وأعراض

 حاالت في ، اآلالم لتخفيف

 الصداع ، األنفي االحتقان

 ، السعال ، الحلق التهاب ،

 في االستشارة بعد يستعمل
 : الحاالت

 ارتفاع ، القلبية األمراض
 ، الدم ضغط

 ، سكري ، درقية أمراض
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 تضخم حرارة خافض
 الحمل ، البروستات

 واإلرضاع

Chlorpheniramine 
maleate + 

Bromhexine Hcl + 
Ephedrine Hcl 

 

يدبكتوم  

Pectomed 

 

 ، أنواعه بكافة السعال

 البرد ونزالت األنفلونزا

 الحاالت ، الراشحة

 تصيب التي التحسسية

 التهاب ، التنفسي الجهاز

 والقصبات البلعوم

 والجيوب

 ، الكبدي أو الكلوي القصور
 االنحاللي الدم فقر

vitamin B7 

 

 بيوتين

Biotin 

 

 قوهيسستخدم للحفاظ على 

 تثخين في ويفيد ولمعآنه الشعر

 الشعر

 في مشاكل يسبب أن يمكن

اذا استخدم  التنفسي الجهاز

 بجرعه كبيرة

Kaolin + Pectin كابكت  
Kapect 

 

 لسبب البطن في حادة آالم . لإلسهال مضاد
 غير

 عندما وخصوصا معروف
 مع يرتبط

 3 من اقل األطفال ، حمى
 سنوات

  C فئة الحمل

Diclofenac + 
Chlorzoxazone + 

Paracetamol 

 كي بي دي

KDP-MR 

 

 التشنجات بحالة يستخدم

 قد التي القوية العضلية

 خافض ، حمى تصحبها

 حرارة

 بحالة بحذر يستعمل
 والدم الكبد أمراض

 والمرضع الحامل ،

Sodium 
Cromoglycate 

 دادكروم

Dadcrome 

 االضطرابات عالج

 الطبيعة ذات البصرية

 حاالت وفي ، التحسسية

 عن الناتجة التحسس

 العدسات استعمال

 4 دون لألطفال يستعمل ال
 ال ، سنوات

 للحوامل باستعمالها ينصح
 والمرضعات

 ملحة لضرورة إال
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Clotrimazole 

 

 مازول كاندي

Candi mazol 

 

 واسع فطري ومبيد مضاد

 للوحيدات وقاتل الطيف

 المشعرة

 في االستخدام عدم يجب
 الثالثة األشهر

 يرى لم ما الحمل من األولى
 الطبيب
 لذلك ضرورة

Furazolidone 

 

 فورادون

Furadon 

 

 واالسهال األمعاء التهابات

 الطفيلية أو الجرثومي

 دون للرضع يستعمل ال
 ال ، واحد شهر
 الحمل خالل ينصح

  ، واإلرضاع

Eicosapentaenoic 
acid + 

Docosahexaenoic 
acid (DHA) 

3اوميغا  

omega 3 

 

 التركيز مستوى رفعيستخدم ل

 للطفل الذهنية والقدرات

 سن وتأخير والكبار،

 مرض من والحماية الشيخوخة،

 مخاطر من يقلل ، الزهايمر

 ويقلل ، القلب بأمراض اإلصابة

 تنتج التي الدم تجلط عوامل من

 ،والجلطات القلبية األزمات عنها

 الدهون معدالت من يقلل

 ترسب من يقلل ،الثالثية

 على والدهون الكوليسترول

 الجهاز ينشط ، الشرايين جدار

 والتناسلي والعضلي العصبي

،يمنع  حساسية للمادة
استخدام الوارفارين مع 

3اوميغا  

 

        : معلومات طبية الرابعالفصل 



469 

 

 
_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



470 

 

_________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________ 



471 

 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 



472 

 

_____________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 



473 

 

______________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

______________________________________________________ 



474 

 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 



475 

 

__________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



476 

 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 



477 

 

________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



478 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

____________________________________________________________ 



479 

 

 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



480 

 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 



481 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



482 

 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



483 

 

_______________________________________________________________ 

 

__________________________________ 

____________________________________________________________________ 



484 

 

 

 

 

 : سؤال وجواب صيدالني لخامسالفصل ا

 

 



485 

 

 

 

 



486 

 

 

 

 



487 

 

 

 

 



488 

 

 

 

 



489 

 

 

 

 



490 

 

 

 

 



491 

 

 

 



492 

 

 

 



493 

 

 

 

 



494 

 

 

 



495 

 

 تم بحمد هللا

____________________________ 

 الدكتور رامي الراوي
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